
BUPATI BOYOLALI 

PROVINSI JAWA TENGAH

Menimbang

Mengingat

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BOYOLALI 
NOMOR TAHUN 2018

TENTANG

PENERANGAN JALAN UMUM DAN TAMAN KOTA

DENGAN RAHMATTUHAN YANG MAHA ESA 

BUPATI BOYOLALI,

a. bahwa penerangan jalan umum, dan taman kota merupakan 
perlengkapan jalan dan taman yang berguna untuk 
menunjang keamanan, keselamatan ketertiban, kelancaran 
lalu lintas dan kemudahan bagi pengguna jalan dalam 
berlalu lintas serta untuk menambah keindahan;

b. bahwa dalam rangka terwujudnya penyelenggaraan 
penerangan jalan umum dan taman kota di daerah 
diperlukan peran serta masyarakat agar penyelenggaraan 
penerangan jalan umum dan taman kota dilakukan secara 
efisien, efektif, memenuhi persyaratan teknis, keamanan, 
dan estetika, serta dilaksanakan dengan bertanggung jawab;

c. bahwa guna memberikan acuan dan dasar hukum dalam 
penyelenggaraan penerangan jalan umum dan taman kota, 
perlu dibentuk peraturan daerah yang mengatur mengenai 
penyelenggaraan penerangan jalan umum dan taman kota di 
Daerah;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 
dalam huruf a, huruf b dan huruf c, maka perlu membentuk 
Peraturan Daerah tentang Penerangan Jalan Umum dan 
Taman Kota;

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik 
Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang 
Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan 
Propinsi Djawa Tengah {Berita Negara Republik Indonesia 
Tahun 1950 Nomor 42);

3.Undang-Undang.
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3. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan 
(Lembaran Negara Republik IndonesiaTahun 2004 Nomor 
132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
4444);

4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2007 tentang Energi 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 
96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
4744);

5. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu lintas 
dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5025);

6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak 
Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2009 
Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5049);

7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang 
Ketenagalistrikan (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2009 Nomor 133, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5052);

8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang 
Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 135, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
5057);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2009 tentang 
Konservasi Energi (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2009 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5083);

10. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
5234);

11. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah 
beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 
Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang- 
Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5679);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2012 tentang 
Kegiatan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 28, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indoensia Nomor 5281);

13.Peraturan Pemerintah.
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13. Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 2012 tentang Usaha 
Jasa Penunjang Tenaga Listrik (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2012 Nomor 141, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5326);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2013 tentang 
Jaringan Laiu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 193, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5468);

15. Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 16 Tahun 2016 
tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah 
(Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali Tahun 2016 Nomor 
16, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 
183);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BOYOLALI

dan

BUPATI BOYOLALI

Menetapkan

MEMUTUSKAN:

PERATURAN DAERAH TENTANG PENERANGAN JALAN UMUM 
DAN TAMAN KOTA.

BAB I
KETENTUAN UMUM 

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Boyolali.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan 

daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi 
kewenangan daerah otonom.

3. Bupati adalah Bupati Boyolali.
4. Perusahaan Listrik Negara yang selanjutnya disingkat PLN adalah Perseroan 

Terbatas Perusahaan Listrik Negara.
5. Perangkat Daerah yang adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan 

Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi 
kewenangan Daerah.

6. Jalan adalah seluruh bagian, termasuk bangunan pelengkap dan 
perlengkapannya yang diperuntukkan bagi lalu lintas umum, yang berada pada 
permukaan tanah dan/atau air, serta di atas permukaan air, kecuali jalan rel 
dan jalan kabel.

7.Taman.

/
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7. Taman Kota adalah lahan terbuka yang berfungsi sosial dan estetik sebagai 
sarana kegiatan rekreatif, edukasi atau kegiatan lain pada tingkat kota

8. Penerangan Jalan Umum yang selanjutnya disingkat PJU adalah lampu 
penerangan jalan yang menggunakan tenaga listrik dan berfungsi untuk 
memberi penerangan pada ruang lalu lintas Jalan Kabupaten dan/atau Jalan 
Desa.

9. Penerangan Taman Kota yang selanjutnya disingkat PTK adalah alat atau lampu 
penerangan yang menggunakan tenaga listrik dan berfungsi untuk memberi 
penerangan pada tempat Fasilitas Umum lainnya seperti Taman Kota dan/atau 
Ruang Terbuka Hijau yang dikelola Pemerintah Daerah.

10. Jalan Kabupaten adalah jalan lokal dalam sistem jaringan jalan primer yang 
menghubungkan ibukota kabupaten dengan ibukota kecamatan, antar ibukota 
kecamatan, ibukota kabupaten dengan pusat kegiatan lokal, antar pusat 
kegiatan lokal, serta jalan umum dalam sistem jaringan jalan sekunder dalam 
wilayah kabupaten, dan jalan strategis kabupaten yang penyelenggaraannya 
menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten Boyolali.

11. Jalan Desa adalah jalan lingkungan primer/sekunder dan jalan lokal 
primer/sekunder yang tidak termasuk dalam jalan kabupaten dan merupakan 
jalan umum yang menghubungkan kawasan dan/atau antar pemukiman di 
dalam desa.

12. Kuota adalah alokasi pemerataan pelayanan pemasangan dan/atau penggunaan 
tenaga listrik suatu wilayah Kecamatan sesuai kemampuan Daerah.

13. Non Kuota adalah alokasi pemerataan pelayanan pemasangan dan/atau 
penggunaan tenaga listrik sesuai standar yang dibutuhkan di suatu lokasi 
tertentu yang dianggap perlu.

14. Penyelenggaraan PJU adalah kegiatan perencanaan, pemasangan, 
pengoperasian, pemeliharaan dan pembayaran rekening listrik Penerangan 
Jalan secara Umum.

15. Instalasi tenaga listrik adalah bangunan-bangunan sipil dan elektromekanik, 
mesin-mesin peralatan, saluran-saluran dan perlengkapannya yang digunakan 
untuk pembangkitan, konservasi, transformasi, penyaluran, distribusi, dan 
pemanfaatan tenaga listrik.

16. Tim Baca Meter adalah Kelompok kerja yang terdiri beberapa personil yang 
mempunyai tugas dan tanggung jawab terhadap pembacaan meter dan 
pembuatan laporan konsumsi energi listrik pada Penerangan Jalan untuk 
Umum.

17. Tim Penelitian dan Pengembangan adalah kelompok kerja yang terdiri dari 
beberapa personil yang mempunyai tugas dan tanggung jawab terhadap 
efektifitas, efisiensi dan ketersediaan Penerangan Jalan untuk Umum.

18. Tim Pengaduan dan Penanganan Gangguan (call center and quick respons team) 
adalah kelompok kerja yang terdiri dari beberapa personil yang mempunyai 
tugas dan tanggungjawab terhadap pengaduan dan penanganan gangguan 
Penerangan Jalan untuk Umum.

BAB II
RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang lingkup pengaturan dalam Peraturan Daerah ini meliputi:
a. asas, maksud dan tujuan;
b. lokasi dan bentuk pelayanan;
c. penyelenggaraan;

d.spesifikasi.

/
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d. spesifikasi teknis peralatan;
e. program penghematan energi PJU dan PTK;
f. beban biaya;
g. penerangan jalan swadaya;
h. larangan;
i. pengawasan; dan

BAB III
ASAS, MAKSUD DAN TUJUAN 

Pasal 3

Penyelenggaraan PJU dan PTK dilaksanakan berdasarkan atas asas:
a. manfaat;
b. estetika,
c. pemerataan;
d. efektif dan efisien; dan
e. transparansi.

Pasal 4

Maksud pengaturan PJU dan PTK dalam Peraturan Daerah ini untuk dijadikan 
acuan dan pedoman pihak-pihak terkait dalam penyelenggaraan PJU dan PTK di 
Daerah.

Pasal 5

Tujuan pengaturan dalam Peraturan Daerah adalah:
a. agar keberadaan PJU dan PTK dapat memberi manfaat secara optimal bagi 

masyarakat;
b. untuk keamanan, keselamatan, ketertiban dan keindahan bagi pemakai jalan 

dan masyarakat disekitarnya; dan
c. agar pemakai jalan dapat menggunakan jalan dengan tenang dan nyaman serta 

keadaan lingkungan sekitar dapat terpantau.

BAB IV
LOKASI DAN BENTUK PELAYANAN 

Pasal 6

(1) Pelayanan PJU diselenggarakan di Jalan Kabupaten dan Jalan Desa yang 
digunakan untuk lalu lintas umum.

(2) Pelayanan PTK diselenggarakan pada tempat Fasilitas Umum lainnya seperti 
Taman Kota dan/atau Ruang Terbuka Hijau yang dikelola Pemerintah Daerah.

Pasal 7

(1) Pelayanan PJU dan PTK dapat diberikan dalam bentuk:
a. bantuan konsultasi teknik;
b. pengadaan unit baru PJU dan PTK;
c. pemasangan unit baru PJU dan PTK; dan/atau
d. pembayaran rekening pemakaian daya listrik PLN.

(2)Jenis.
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(2) Jenis pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan 
kelas dan status jalan yang dilayani untuk PJU dan tipe atau karakteristik 
Taman Kota untuk PTK .

(3) Jenis pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditentukan sebagai 
berikut:
a. pelayanan menyeluruh merupakan jenis pelayanan yang diberikan mulai 

dari tahap perencanaan, penempatan dan pemasangan, pengoperasian, 
pemeliharaan, penggantian, dan penghapusan serta pembayaran rekening 
listrik; dan

b. pelayanan sebagian merupakan jenis pelayanan yang diberikan mulai dari 
tahap perencanaan, pemasangan dan pengoperasian dengan tidak 
mengesampingkan perhitungan besar Program Proporsional, sedangkan 
biaya pemeliharaan dilakukan secara swadaya oleh masyarakat/pihak 
ketiga.

Pasal 8

(1) Pelayanan menyeluruh sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) huruf a 
dapat diberikan untuk Jalan Kabupaten, dan tempat fasilitas umum lainnya 
yang dikelola Pemerintah Daerah.

(2) Pelayanan menyeluruh sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilayani sesuai 
kebutuhan teknis dan tidak dibatasi kuota maupun proporsinya.

Pasal 9

(1) Pelayanan sebagian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) huruf b 
dapat diberikan kepada Jalan Desa dan Jalan yang terletak di lingkungan 
perumahan sampai jalan lingkungan perumahan yang terkecil atau gang.

(2) Pelayanan sebagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibatasi Kuota 
maupun proporsinya.

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai kriteria jalan lingkungan perumahan sampai 
jalan lingkungan perumahan yang terkecil atau gang diatur dalam Peraturan 
Bupati.

BAB V
PENYELENGGARAAN

Bagian Kesatu 
Umum

Pasal 10

(1) Penyelenggaraan alat PJU dan PTK meliputi kegiatan:
a. perencanaan;
b. penempatan dan pemasangan;
c. pengoperasian;
d. pemeliharaan;
e. penggantian; dan
f. penghapusan.

(2) Penyelenggaraan.

/
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(2) Penyelenggaraan alat PJU dan PTK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
dilakukan oleh:
a. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang 

perhubungan untuk PJU;
b. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang 

lingkungan hidup untuk PTK.

Pasal 11

(1) Penyelenggaraan PJU dan PTK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10
dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:
a. produksi dalam negeri sesuai dengan kemampuan industri nasional;
b. menggunakan penyedia barang/jasa nasional;
c. wajib mencantumkan persyaratan penggunaan Standar Nasional Indonesia 

atau standar lain yang berlaku dan/atau standar internasional yang setara 
dan ditetapkan oleh instansi terkait yang berwenang; dan

d. besaran penggunaan komponen dalam negeri pada setiap barang/jasa yang 
ditunjukan dengan Nilai Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) yang 
mengacu pada Daftar Inventarisasi Barang/Jasa Produksi Dalam Negeri 
yang diterbitkan oleh instansi yang bertanggungjawab di bidang 
perindustrian.

(2) Penyelenggaraan PJU dan PTK yang tidak mencantumkan persyaratan
penggunaan Standar Nasional Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf b dikenakan sanksi adminsitratif berupa:
a. teguran lisan;
b. teguran tertulis;
c. penghentian sementara kegiatan;
d. penghentian tetap kegiatan.

Bagian Kedua 
Penerangan Jalan Umum

Paragraf 1 
Perencanaan

Pasal 12
(1) Perencanaan PJU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf a 

dilakukan berdasarkan metodologi dan optimasi dengan memperhatikan:
a. teknologi pencahayaan;
b. sistem jaringan jalan;
c. geometri jalan;
d. fungsi jalan;
e. jenis perkerasan jalan;
f. kelengkapan bagian konstruksi jalan;
g. situasi arus lalu lintas;
h. keselamatan lalu lintas;
i. tata guna lahan; dan
j. struktur tanah.

(2) Metodologi dan optimasisasi perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
harus dipedomani dalam proses pengadaan dan pemasangan PJU serta 
disusun dalam bentuk dokumen data dukung.

(S)Ketentuan.....

/
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(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai metodologi dan optimasisasi perencanaan 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

Paragraf 2
Penempatan dan Pemasangan 

Pasal 13

(1) Penempatan dan pemasangan PJU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 
ayat (1) huruf b, dilakukan pada:
a. jaringan jalan, meliputi:

1. jalan arteri;
2. jalan kolektor;
3. jalan lokal; dan
4. jalan lingkungan.

b. pertemuan jalan, meliputi:
1. persimpangan jalan dan/atau bundaran; dan
2. perlintasan sebidang jalan dengan jalur kereta api.

c. perlengkapan jalan, meliputi:
1. pulau lalu lintas;
2. jalur perhentian darurat;
3. fasilitas pendukung kegiatan lalu lintas dan angkutan jalan yang berada 

di jalan dan di luar badan jalan, meliputi:
a) jalur khusus angkutan umum;
b) jalur sepeda motor;
c) jalur kendaraan tidak bermotor; dan
d) tempat istirahat.

4. fasilitas pendukung penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan, 
meliputi:
a) trotoar; dan
b) lajur sepeda.

d. bangunan pelengkap jalan yang berfungsi sebagai jalur lalu lintas, meliputi:
1. jembatan;
2. lintas atas;
3. lintas bawah;
4. jalan layang; dan
5. terowongan.

(2) Penempatan dan pemasangan PJU sebagaimana dimaksud pada ayat (1), 
dilakukan dengan memperhatikan:
a. fungsi jaringan jalan;
b. geometri jalan;
c. situasi arus lalu lintas;
d. keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan; dan
e. perlengkapan jalan terpasang.

Pasal 14
(1) Penempatan dan pemasangan PJU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 

dilakukan pada lokasi yang menjadi bagian dari ruang milik Jalan.
(2) Penempatan dan pemasangan PJU sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak 

boleh merintangi dan/atau mengurangi ruang lalu lintas kendaraan atau 
pejalan kaki.

Pasal 5.

I
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Pasal 15
(1) Penempatan dan pemasangan PJU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 di 

sebelah kiri dan/atau kanan jalan menurut arah lalu lintas pada jarak paling 
sedikit 600 (enam ratus) milimeter diukur dari bagian terluar bangunan 
konstruksi PJU ke tepi paling kiri dan/atau kanan jalur ruang lalu lintas atau 
kerb.

(2) Penempatan dan pemasangan PJU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 
pada pemisah jalur dan/atau lajur ruang lalu lintas jalan paling sedikit 
berjarak 300 (tiga ratus) millimeter diukur dari bagian terluar bangunan 
konstruksi PJU ke tepi paling luar jalur dan/atau lajur ruang lalu lintas atau 
kerb.

Pasal 16
Pendirian dan/atau pemasangan bangunan, utilitas, media informasi, iklan, atau 
bangunan konstruksi lain tidak boleh menghalangi bangunan konstruksi serta 
jatuhnya cahaya yang mengakibatkan berkurangnya fungsi PJU.

Pasal 17
Dalam hal tidak tersedianya ruang untuk penempatan dan pemasangan tiang 
dan/atau bangunan pondasi, PJU dan PTK dapat dipasang pada:
a. dinding tembok;
b. kaki jembatan;
c. bagian jembatan layang; dan/atau
d. tiang bangunan utilitas.

Pasal 18
Penempatan dan pemasangan PJU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 
menggunakan sistem:
a. parsial;
b. menerus; dan
c. kombinasi parsial dan menerus.

Pasal 19
(1) Sistem penempatan dan pemasangan PJU parsial sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 18 huruf a dilakukan pada satu titik lokasi tertentu atau pada 
suatu panjang jarak tertentu sesuai dengan keperluannya.

(2) Sistem penempatan dan pemasangan PJU menerus sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 18 huruf b dilakukan pada banyak atau beberapa titik pada satu 
ruas dan/atau segmen jalan tertentu yang dibedakan:
a. jarak antar PJU yang tetap; dan
b. jarak antar PJU yang bergradasi sesuai kebutuhan kuantitas pencahayaan.

(3) Sistem penempatan dan pemasangan PJU kombinasi parsial dan menerus 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf c, dipasang pada daerah yang 
memiliki median jalan sangat lebar dengan ukuran lebih dari 10 (sepuluh) 
meter dan jalan yang memiliki banyak lajur dengan ukuran lebih dari 4 
(empat) lajur setiap arah.

Pasal 20
(1) Sistem penempatan dan pemasangan PJU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 

18 dengan memperhatikan:
a.kemudahan.......
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a. kemudahan akses untuk perawatan luminer;
b. keamanan dan keselamatan lalu lintas;
c. efek silau atau glare;
d. visibilitas siang dan malam hari terhadap rambu dan sinyal lalu lintas;
e. estetika;
f. lokasi pepohonan eksisting; dan
g. lokasi persimpangan yang memiliki alat pemberi isyarat lalu lintas.

(2) Sistem pemasangan instalasi tenaga listrik pada PJU mengikuti ketentuan 
peraturan perundang-undangan di bidang ketenagalistrikan.

Pa sal 21
Jarak penempatan dan pemasangan Luminer 
memperhatikan:
a. acuan standar kualitas pencahayaan;
b. panjang jalan;
c. geometri jalan;
d. fungsi jalan; dan
e. utilitas fungsi tiang.

PJU ditentukan dengan

Pasal 22
Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penempatan dan pemasangan PJU
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 sampai dengan Pasal 21 diatur dalam
Peraturan Bupati.

Pasal 23
(1) Untuk pemasangan PJU, masyarakat dapat menyampaikan usulan kepada 

Bupati melalui Kepala Perangkat Daerah yang membidangi urusan 
pemerintahan bidang perhubungan, dengan permohonan yang dibuat oleh 
Ketua RT sesuai dengan persyaratan dan diketahui Lurah/Kepala Desa dan 
Camat.

(2) Usulan pemasangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai 
bahan pertimbangan Pemerintah Daerah untuk memberikan rekomendasi 
dengan memperhatikan kemampuan Daerah, skala prioritas, ketersediaan 
daya, dan aspek teknis lainnya.

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan persyaratan permohonan 
pemasangan PJU sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur 
dalam Peraturan Bupati.

Paragraf 3 
Pengoperasian

Pasal 24
(1) PJU yang sudah terpasang secara lengkap harus dapat beroperasi secara 

mandiri maupun terkontrol sesuai dengan desain perencanaan.
(2) Setiap instalasi tenaga listrik pada PJU sebelum dipasang dan dioperasikan 

wajib memiliki Sertifikat Laik Operasi.
(3) Sertifikat Laik Operasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diterbitkan oleh 

Lembaga Inspeksi Teknik, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di 
bidang ketenagalistrikan.

{4)Setiap.......
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(4) Setiap instalasi tenaga listrik pada PJU dan Taman Kota sebelum dipasang dan 
dioperasikan yang tidak memiliki Sertifikat Laik Fungsi dikenakan sanksi 
administratif berupa:
a. teguran lisan;
b. teguran tertuiis;
c. penghentian sementara kegiatan;
d. penghentian tetap kegiatan;

Paragraf 4 
Pemeliharaan

Pasal 25

Pemeliharaan PJU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf d, 
dilakukan secara:
a. berkala; dan
b. insidental.

Pasal 26
(1) Pemeliharaan secara berkala sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf a 

meliputi:
a. pemeliharaan bangunan konstruksi;
b. pemeliharaan instalasi kelistrikan;
c. pembersihan komponen optik dari debu dan/atau kotoran;
d. pengecekan dan perbaikan kerusakan;
e. pengecekan komponen catu daya;
f. menghilangkan benda di sekitar armatur yang dapat menghalangi dan/atau 

mengurangi intensitas pencahayaan; dan
g. pengecekan kebocoran isolasi arus listrik atau meger test.

(2) Pemeliharaan secara berkala sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan 
paling sedikit setiap 6 (enam) bulan sekali.

(3) Pemeliharaan instalasi kelistrikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf 
b, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang 
ketenagalistrikan.

Pasal 27
(1) Pemeliharaan secara insidental sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf b 

dilakukan apabila ditemukan adanya kerusakan pada PJU.
(2) Pemeliharaan secara insidental sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

dilakukan dengan:
a. mengganti komponen PJU yang mengalami kerusakan; dan
b. mengganti PJUsecara keseluruhan atau utuh apabila mengalami 

kerusakan berat.

Pasal 28

Kelurahan/Desa yang mendapatkan pemasangan PJU berkewajiban mengawasi, 
menjaga, mengamankan serta melaporkan PJU milik Pemerintah Daerah yang tidak 
berfungsi kepada Perangkat Daerah yang membidangi dengan tembusan kepada 
Camat.

Paragraf 5.
/
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Paragraf 5
Penggantian dan Penghapusan 

Pasal 29
(1) Penggantian dan penghapusan PJU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 

ayat (1) huruf e dan f ditentukan berdasarkan:
a. umur teknis;
b. kondisi fisik;
c. adanya pengembangan atau perubahan geometri jaringan jalan;
d. kebijakan pengaturan lalu lintas; atau
e. unjuk kerja atau efisiensi.

(2) Penggantian PJU sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilakukan 
apabila terdapat teknologi baru yang lebih unggul.

(3) Penggantian dan penghapusan PJU sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Bagian Ketiga 
Penerangan Taman Kota

Pasal 30

(1) Lokasi pelayanan PTK adalah pada tempat Fasilitas Umum seperti Taman Kota 
dan/atau Ruang Terbuka Hijau yang dikelola Pemerintah Daerah.

(2) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang 
lingkungan hidup menyusun perencanaan, penempatan dan pemasangan, 
pengoperasian, pemeliharaan, penggantian, dan penghapusan PTK sebagai 
bagian dari program/kegiatan pengelolaan Taman Kota dan/atau Ruang 
terbuka Hijau.

BAB VI
SPESIFIKASI TEKNIS ALAT PENERANGAN JALAN

Pasal 31

(1) Alat penerangan jalan yang digunakan PJU hams memenuhi spesifikasi teknis 
utama.

(2)

(3)

Spesifikasi teknis utama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: 
a. catu daya;

jenis arus listrik; 
waktu operasi; 
daya cadangan operasi; 
tinggi pemasangan Luminer; 
jenis lampu; 
umur teknis lampu; 
umur operasi lampu; 
umur pemeliharaan lampu; 
proteksi operasi; 
kabel kelistrikan; 
pabrikasi bahan/konstruksi; 
mmah lampu atau armature; dan 
lokasi pemasangan;

b.
c.
d.
e.
f.
g-
h.
i.
j-
k.
l.
m.
n.
Di samping spesifikasi teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2), 
pemasangan PJU hams memperhatikan komponen utama yang digunakan, 
meliputi:

a.bangunan.......

/
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a. bangunan konstruksi;
b. catu daya;
c. Luminer;
d. peralatan control; dan
e. peralatan proteksi.

(4) Komponen utama sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b sampai dengan 
huruf e berupa peralatan atau piranti atau perangkat elektronik yang berfungsi 
untuk instalasi atau distribusi kelistrikan harus menggunakan peralatan 
hemat energi.

(5) Spesifikasi teknis dan komponen utama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 
dan ayat (3) sesuai standar yang ditentukan peraturan perundang-undangan.

BAB VII
PROGRAM PENGHEMATAN ENERGI PJU DAN PTK

Pasal 32
(1) Pemerintah Daerah mengevaluasi pemberian pelayanan PJU dan PTK minimal 

sekali dalam 2 (dua) tahun.
(2) Dalam rangka penghematan energi PJU dan PTK sebagai bagian dari efisiensi 

belanja daerah, Pemerintah Daerah melaksanakan Program Hemat Energi 
secara bertahap.

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai program Hemat Energi sebagaimana 
dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB VIII 
BEBAN BIAYA

Pasal 33

(1) Biaya PJU dan PTK yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah menjadi 
tanggung jawab Pemerintah Daerah.

(2) Biaya yang timbul sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi biaya:
a. perencanaan;
b. penempatan dan pemasangan;
c. pengoperasian;
d. pemeliharaan;
e. penggantian dan penghapusan; serta
f. pembayaran rekening listrik PLN bagi yang menggunakan daya listrik PLN.

(3) Anggaran yang timbul dari kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 
huruf a sampai dengan huruf e dibebankan pada Perangkat Daerah Teknis 
yang membidangi.

(4) Biaya Pembayaran rekening listrik PLN sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 
huruf f dibayar oleh Perangkat Daerah Teknis yang membidangi.

BAB IX
PENERANGAN JALAN SWADAYA 

Pasal 34
(1) Setiap Orang dan/atau badan yang akan memasang PJU Swadaya wajib 

mengajukan izin kepada Bupati.
(2) Bupati........

/
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(2) Bupati dalam memberikan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat 
melimpahkan kewenangan kepada Pejabat yang ditunjuk.

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian izin pemasangan PJU 
Swadaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dalam 
Peraturan Bupati.

(4) Setiap orang dan/atau badan yang akan memasang PJU Swadaya dan/atau 
PJL Swadaya yang tidak mengajukan izin kepada Bupati sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi administrasi berupa:
a. teguran lisan;
b. teguran tertulis;
c. penghentian sementara kegiatan;
d. penghentian tetap kegiatan;

BAB X 
LARANGAN

Pasal 35

(1) Setiap Orang dan/atau Badan dilarang:
a. memasang PJU tanpa prosedur yang ditentukan;
b. merusak sarana dan prasarana PJU dan PTK.

(2) Dalam hal tindakan merusak sarana dan prasarana PJU dan PTK sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan sebagai akibat kecelakaan lalu 
lintas, kelalaian dan/atau perbuatan lainnya sengaja ataupun tidak sengaja 
maka pihak yang bertanggung jawab wajib mengganti/memperbaiki sarana 
dan prasarana yang rusak sesuai dengan spesifikasi teknis yang ada.

BAB XI
PENGAWASAN 

Pasal 36

(1) Pemerintah Daerah membentuk Tim Pengaduan dan Penanganan Gangguan, 
Tim Baca Meter, dan Tim Penelitian dan Pengembangan dalam menjalankan 
program dan kegiatan PJU dan PTK.

(2) Pembentukan Tim Pengaduan dan Penanganan Gangguan Penerangan Jalan 
bertujuan untuk meningkatkan pelayanan PJU PTK ke masyarakat.

(3) Pembentukan Tim Baca Meter bertujuan untuk menjalankan program 
Pengawasan Komsumsi Energi Listrik pada PJU dan PTK, agar konsumsi 
energi listrik pada PJU dan PTK terkendali.

(4) Pembentukan Tim Penelitian dan Pengembangan Penerangan Jalan bertujuan 
guna meningkatkan program effisiensi PJU dan PTK.

(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan, susunan keangotaan dan 
tugas Tim Pengaduan dan Penanganan Gangguan, Tim Baca Meter, dan Tim 
Penelitian dan Pengembangan PJU dan PTK sebagaimana dimaksud pada ayat 
(1) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

BAB XII.

/
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BAB XII
KETENTUAN PENYIDIKAN 

Pasal 37
(1) Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Daerah diberi 

wewenang khusus untuk melakukan penyidikan terhadap pelanggaran 
Peraturan Daerah ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang 
berlaku.

(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Penyidik 
Pegawai Negeri Sipil mempunyai wewenang:
a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak 

pidana;
b. melakukan tindakan pertama dan pemeriksaan di tempat kejadian;
c. menyuruh berhenti seseorang dan memeriksa tanda pengenal diri 

tersangka;
d. melakukan penyitaan benda dan atau surat;
e. mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
f. memanggil orang untuk didengar atau diperiksa sebagai tersangka atau 

saksi;
g. mendatangkan seorang ahii dalam hubungannya dengan pemeriksaan 

perkara;
h. melakukan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk dari 

Penyidik POLRI bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut 
bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui penyidik 
memberitahukan hal tersebut kepada Penuntut Umum, tersangka atau 
keluarganya; dan

i. melakukan tindakan lain menurut hukum yang dapat 
dipertanggungjawabkan.

(3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya 
penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum 
melalui Pejabat Penyidik Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan 
ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang 
berlaku.

BAB XIII
KETENTUAN PIDANA 

Pasal 38
(1) Setiap orang atau badan yang melakukan pelanggaran terhadap larangan 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1) huruf a dipidana dengan 
pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak 
Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).

(2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah tindak pidana 
pelanggaran.

BAB XIV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 39
Peraturan Bupati sebagai pelaksanaan dari Peraturan daerah ini hams sudah 
ditetapkan paling lambat 1 (satu) tahun sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 40.......

/
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Pasal 40
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan 
Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali.

Ditetapkan di Boyolali
pada tanggal c 2018

^^BUPATI BOYOLALI, ^

/ SENO SAMODRO

Diundangkan di Boyolali 
pada tanggal 6 2018

>j^SgKRETARIS DAERAH
kabuPa^™ boyolali
\ InspekturfcsQaerah,

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BOYOLALI TAHUN 2018 NOMOR

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM 
SETDA KABUPATEN BOYOLALI,

TININGSIHAGNES SR
'embina 

NIP. 19671102 199403 2 009

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN BOYOLALI PROVINSI JAWA TENGAH 
(-2/ jJOfff)

I



PENJELASAN

ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BOYOLALI 
NOMOR TAHUN 2018

TENTANG

PENERANGAN JALAN UMUM DAN TAMAN KOTA

I. UMUM
Penerangan Jalan Umum (PJU), dan Penerangan Taman Kota (PTK) 

merupakan perlengkapan Jalan Umum, dan Taman Kota yang berguna untuk 
menunjang keamanan, keselamatan dan ketertiban serta untuk menambah 
keindahan lingkungan. Dalam rangka terwujudnya penyelenggaraan Penerangan 
Jalan Umum, dan Penerangan Taman Kota di daerah diperlukan peran serta 
masyarakat agar penyelenggaraannya dilakukan secara efisien, efektif, memenuhi 
persyaratan teknis, keamanan, dan estetika, serta dilaksanakan dengan 
bertanggung jawab.

PJU merupakan bangunan pelengkap jalan yang cukup penting karena 
berguna untuk keamanan, keselamatan dan ketertiban bagi pemakai jalan dan 
masyarakat di sekitarnya. Dengan adanya penerangan dari PJU di tempat-tempat 
yang tepat, pemakai jalan dapat menggunakan jalan dengan tenang dan nyaman 
serta keadaan lingkungan sekitar dapat terpantau. adalah alat penerangan yang 
dipasang di ruang terbuka atau di luar bangunan guna menerangi jalan untuk 
jalan yang berada di perumahan, Kawasan Permukiman atau jalan 
menghubungkan kawasan dan/atau antar pemukiman yang terkecil. Sedangkan 
PTK adalah alat atau lampu penerangan yang berfungsi untuk memberi 
penerangan pada tempat Fasilitas Umum lainnya seperti Taman Kota dan/atau 
Ruang Terbuka Hijau yang dikelola Pemerintah Daerah

Agar penyelenggaraan PJU dan PTK memenuhi syarat standar teknis, 
keamanan dan dilaksanakan dengan bertanggung jawab, maka perlu diatur 
dengan Peraturan Daerah tentang Penerangan Jalan Umum dan Lingkungan. 
Peraturan ini dibentuk bertujuan agar keberadaan PJUdan PTK dapat memberi 
manfaat secara optimal bagi masyarakat.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Cukup jelas.

Cukup jelas.

Huruf a
Yang dimaksud dengan asas manfaat adalah bahwa pemasangan 
PJU dan PTK harus dapat memberikan manfaat untuk 
menunjang keamanan, keselamatan dan ketertiban bagi pemakai 
jalan dan masyarakat di sekitarnya.

/



Pasal4

Pasal 5

Pasal 6
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Haruf b
Yang dimaksud dengan asas estetika adalah bahwa PJU dan PTK 
diselenggarakan memperhatikan aspek keindahan baik dari 
bentuk maupun bahan yang digunakan.

Huruf c
Yang dimaksud dengan asas pemerataan adalah bahwa PJU dan 
PTK diselenggarakan guna melayani kebutuhan masyarakat akan 
penerangan jalan di lingkungan terkecil secara merata.

Huruf d
Yang dimaksud Asas Efektif dan Efisien adalah bahwa PJU dan 
PTK diselenggarakan dengan menggunakan lampu listrik yang 
hemat energi namun kebutuhan penerangan jalan tercukupi. 

Huruf e
Yang dimaksud Asas transparansi adalah bahwa informasi 
berkaitan penyelenggaraan PJU dan PTK dapat diakses oleh setiap 
orang secara benar, jujur, dan tidak diskriminatif.

Cukup jelas.

Cukup jelas.

Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Yang dimaksud “perumahan” adalah kumpulan rumah sebagai 
bagian dari permukiman, baik perkotaan maupun perdesaan, 
yang dilengkapi dengan sarana, prasarana, dan utilitas umum 
sebagai hasil upaya pemenuhan rumah yang layak huni.

Yang dimaksud “Kawasan Permukiman” adalah bagian dari 
lingkungan hidup di luar kawasan lindung, baik berupa 
kawasan perkotaan maupun perdesaan, yang berfungsi sebagai 
lingkungan tempat tinggal atau lingkungan hunian dan tempat 
kegiatan yang mendukung perikehidupan dan penghidupan.

Ayat (3)
Yang dimaksud “Ruang Terbuka Hijau (RTH)” adalah area 
memanjang/jalur dan/atau mengelompok, yang penggunaannya 
lebih bersifat terbuka, tempat tumbuh tanaman, baik yang 
tumbuh secara alamiah maupun yang sengaja ditanam.

Pasal 7
Ayat (1)

Cukup jelas.
Ayat (2)

Cukup jelas 
Ayat (3)

Yang dimaksud “pihak ketiga” adalah pihak lain diluar pemerintah 
daerah atau penerima manfaat.

Pasal 8
Ayat (1)

Cukup jelas.

/
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Ayat (2)

Pasal 9
Ayat (1)

Ayat (2)

Ayat (3)

Yang dimaksud tidak dibatasi Kuota maupun proporsinya 
adalah diizinkan menggunakan daya listrik sesuai basil 
perhitungan teknis untuk kebutuhan tertentu dengan tetap 
mempertimbangkan efisiensi dan manfaat.

Cukup jelas.

Yang dimaksud dibatasi Kuota maupun proporsinya adalah 
apabila Pemerintah Desa/Kelurahan menghendaki pemasangan 
PJU lebih banyak, maka semua biaya menjadi tanggung jawab 
Pemerintah Desa/Kelurahan.

Cukup jelas.
Pasal 10

Pasal 11

Pasal 12

Pasal 13

Cukup jelas.

Cukup jelas.

Cukup jelas.

Ayat (1)
Huruf a

Angka 1
Yang dimaksud “jalan arteri” adalah merupakan jalan 
umum yang berfungsi melayani angkutan utama dengan 
cirri perjalanan jarak jauh, kecepatan rata-rata tinggi, 
dan jumlah jalan masuk dibatasi secara berdaya guna. 

Angka 2
Yang dimaksud “jalan kolektor” adalah merupakan jalan 
umum yang berfungsi melayani angkutan pengumpul 
atau pembagi dengan cirri perjalanan jarak sedang, 
kecepatan rata-rata sedang, dan jumlah jalan masuk 
dibatasi.

Angka 3
Yang dimaksud “jalan lokal” adalah merupakan jalan 
umum yang berfungsi melayani angkutan setempat 
dengan ciri perjalanan jarak dekat, kecapatan rata-rata 
rendah, dan jumlah jalan masuk tidak dibatasi.

Angka 4
Yang dimaksud “jalan lingkungan” adalah merupakan 
jalan umum yang berfungsi melayani angkutan 
lingkungan dengan ciri perjalanan jarak dekat, dan 
kecepatan rata-rata rendah.

Huruf b
Cukup jelas.

/
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Huruf c
Angka 1

Yang dimaksud “pulau lalu lintas” adalah bagian jalan 
yang tidak dapat dilalui oleh kendaraan, dapat berupa 
marka jalan atau bagian jalan yang ditinggikan.

Angka 2
Yang dimaksud dengan “jalur pemberhentian darurat” 
adalah jalur yang disediakan pada jalan dengan turunan 
tajam untuk keperluan darurat atau untuk mempelambat 
laju kendaraan bila mengalami gangguan sistem rem. 

Angka 3
Cukup jelas.

Angka 4
Cukup jelas.

Huruf d
Cukup jelas.

Ayat (2)
Huruf a

Cukup jelas.
Huruf b

Yang dimaksud dengan “geometri jalan” adalah suatu 
bangunan jalan raya yang menggambarkan tentang 
bentuk/ukuran jalan raya baik yang menyangkut penampang 
melintang, memanjang, maupun aspek lain yang terkait dengan 
bentuk fisik jalan.
Huruf c

Cukup jelas.
Huruf d

Cukup jelas.
Huruf e

Cukup jelas.

Pasal 14

Pasal 15

Pasal 16

Pasal 17

Pasal 18

Pasal 19

Cukup jelas.

Cukup jelas.

Cukup jelas.

Yang dimaksud tiang adalah penopang dari bahan logam dan/atau 
bahan non-logam yang digunakan untuk menambatkan Luminer serta 
komponen-komponen Alat Penerangan Jalan yang lain.

Cukup jelas.

Cukup jelas.



Pasal 20

Pasal 21 

Pasal 22 

Pasal 23 

Pasal 24 

Pasal 25 

Pasal 26 

Pasal 27 

Pasal 28 

Pasal 29 

Pasal 30 

Pasal 31
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Ayat (1)
Huruf a

Yang dimaksud dengan “Luminer” adalah peralatan elektronik 
yang dapat menghasilkan, mengontrol, dan mendistribusikan 
cahaya.

Huruf b
Cukup jelas.

Huruf c
Cukup jelas.

Huruf d
Cukup jelas.

Huruf e
Cukup jelas.

Huruf e
Cukup jelas.

Huruf g
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Cukup jelas.

Cukup jelas.

Cukup jelas.

Cukup jelas.

Cukup jelas.

Cukup jelas.

Cukup jelas.

Cukup jelas.

Cukup jelas.

Cukup jelas.

Ayat (1)

Ayat (2)

Ayat (3)

Cukup jelas.

Cukup jelas.

Huruf a
Cukup jelas.

/
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Huruf b
Cukup jelas.

Huruf c

Huruf d
Cukup jelas. 

Cukup jelas.

Ayat (4)

Ayat (5)

Huruf e
Cukup jelas.

Yang dimaksud peralatan hemat energi adalah piranti atau 
perangkat atau fasilitas yang dalam pengoperasiannya 
memanfaatkan energi secara hemat sesuai dengan benchmark 
hemat energi yang ditetapkan.

Cukup jelas.
Pasal 32 

Pasal 33
Cukup jelas.

Ayat (1)

Ayat (2)

Ayat (3)

Ayat (4)

Cukup jelas.

Cukup jelas.

Yang dimaksud dengan Perangkat Daerah yang membidangi 
adalah Dinas Perhubungan untuk PJU, dan Dinas Lingkungan 
Hidup untuk PTK.

Yang dimaksud dengan Perangkat Daerah yang membidangi 
adalah Dinas Perhubungan untuk PJU, dan Dinas Lingkungan 
Hidup untuk PTK.

Pasal 34 

Pasal 35 

Pasal 36 

Pasal 37 

Pasal 38 

Pasal 39 

Pasal 40

Cukup jelas. 

Cukup jelas. 

Cukup jelas. 

Cukup jelas. 

Cukup jelas. 

Cukup jelas. 

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BOYOLALI NOMOR
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