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Komite Nasional Untuk Keselamatan Instalasi Listrik (KONSUIL) adalah  lembaga nirlaba 
yang bertugas untuk melakukan pemeriksaan dan pengujian terhadap instalasi listrik tegangan 
rendah. Lembaga ini dalam menjalankan tugasnya berdasarkan pada peraturan perundang-
undangan yang berlaku. Fokus penelitian ini adalah bagaimana implementasi Undang-Undang 
Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yang diterapkan oleh Komite Nasional 
Untuk Keselamatan Instalasi Listrik (KONSUIL) Kantor Pelaksana Area Kudus terhadap 
konsumen listrik di kabupaten Kudus. Permasalahan yang diangkat dalam skripsi ini adalah 
Bagaimana Komite Nasional Untuk Keselamatan Instalasi Listrik (KONSUIL) melakukan 
perlindungan terhadap konsumen listrik tegangan rendah, terutama pada konsumen dimana saat 
itu KONSUIL belum terbentuk dan bagaimana penentuan jenis-jenis peralatan listrik yang 
digunakan dalam instalasi listrik tegangan rendah serta hambatan-hambatan apa saja dan 
solusinya dalam pelaksanaan pemeriksaan instalasi listrik tegangan rendah. 

Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah menggunakan metode 
penelitian yuridis sosiologis, penelitian berlokasi di Kabupaten Kudus, teknik pengumpulan data 
yang digunakan adalah dengan cara wawancara (interview) terhadap para responden dan 
informan, observasi lapangan, dokumentasi. Teknik keabsahan data yang digunakan yaitu 
dengan menggunakan teknik triangulasi sehingga dapat diperoleh bagaimana implementasi 
Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen oleh lembaga ini. 

Hasil yang diperoleh dalam penelitian ini yaitu Implementasi Undang- Undang No. 8 
Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen oleh Komite Nasional Untuk Keselamatan 
Instalasi Listrik (KONSUIL) pada Listrik Tegangan Rendah adalah Sertifikat Laik Operasi 
(SLO) merupakan suatu jaminan bahwa instalasi listrik telah aman untuk digunakan akan tetapi 
tidak lagi menjadi syarat utama untuk permohonan sambungan baru, perlindungan konsumen 
oleh Komite Nasional Untuk Keselamatan Instalasi Listrik (KONSUIL) hanya menyentuh pada 
konsumen baru sedangkan konsumen lama kurang mendapat perhatian, keterbatasan anggaran 
menjadikan sosialisasi terhadap konsumen listrik terutama konsumen lama menjadi tidak 
optimal, kesadaran konsumen listrik khususnya konsumen lama sangat kurang. 

Dari hasil penelitian dan pembahasan, maka dapat diambil simpulan bahwa Sertifikat Laik 
Operasi (SLO) harus dijadikan sebagai syarat utama dalam pendaftaran sambungan listrik, 
disamping itu penggunaan peralatan listrik yang telah sesuai standar yang berpedoman pada SNI 
(Standar Nasional Indonesia) harus benar-benar diterapkan sehingga konsumen listrik 
mendapatkan rasa aman dalam pemanfaatan tenaga listrik guna pemenuhan kebutuhannya, 
sehingga sesuai dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen. 

Adapun saran yang ingin disampaikan penulis yaitu perlunya sosialisasi dan pengenalan 
yang intensif kepada masyarakat tentang Komite Nasional untuk Keselamatan Instalasi listrik 
(KONSUIL) tentang tugas-tugasnya dan menjadikan Sertifikat Laik Operasi (SLO) sebagai 



 

 

syarat utama dalam pengurusan sambungan baru, sebab melalui sertifikat tersebut terdapat 
jaminan keamanan terhadap instalasi listrik yang telah dipasang. 


