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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Pada zaman sekarang ini, kebijakan sering dipandang sebagai suatu tindakan 

yang hanya dilakukan atas kehendak atau kemauan para pemegang kekuasaan atau 

yang hanya memiliki wewenang saja. Bukan berdasarkan apa yang dibutuhkan dan 

apa yang diinginkan oleh rakyatnya. Kebijakan sejatinya merupakan suatu tindakan 

yang dapat mengubah suatu keadaan yang ada ke keadaan yang lebih baik lagi, tetapi 

tetap dengan apa yang diinginkan oleh masyarakatnya. 

Suatu kebijakan sejatinya merupakan tindakan yang seharusnya dilaksanakan 

dan benar-benar menjadi fokus pemerintah untuk menangani masalah-masalah 

rakyatnya. Tetapi sekarang ini, pemerintah mementingkan tugas mereka saja, bukan 

mementingkan kebutuhan rakyatnya. Seharusnya pemerintah harus bisa melihat mana 

pekerjaannya dan mana hal-hal yang harus benar-benar dikerjakan. Pemerintah harus 

mengetahui dan lebih mementingkan urusan masyarakat dibandingkan hanya 

mementingkan tugasnya saja, dan sejatinya kebijakan publik merupakan tindakan 

yang benar-benar dilakukan, bukan hanya keinginan semata tanpa dilaksanakan. 

Berdasarkan penjelasan-penjelasan kebijakan publik yang telah dikemukakan 

diatas, pemerintah pada tahun 2007 membuat kebijakan untuk mengkonversi minyak 

tanah ke LPG 3 kg. LPG merupakan singkatan dari Liquified Petroleum Gas atau 

biasanya sering disebut elpiji. LPG adalah gas hidrokarbon yang dicairkan dengan 
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tekanan untuk memudahkan penyimpanan, pengangkutan, dan penanganannya yang 

pada dasarnya terdiri atas propana (C3H8) dan butana (C4H10). 

Kata elpiji berasal dari pelafalan singkatan bahasa Inggris yaitu 

LPG (Liquified Petroleum Gas, yang memiliki arti secara harfiah yaitu "gas minyak 

bumi yang dicairkan"). LPG atau kita sering menyebut gas elpiji berasal dari hasil 

pengolahan minyak bumi. Di alam ini, minyak bumi (petroleum) ditemukan bersama-

sama dengan gas alam (natural gas). Kemudian minyak bumi dipisahkan dari gas 

alam. Minyak bumi yang telah dipisahkan dari gas alam disebut juga minyak 

mentah (crude oil). Minyak mentah merupakan campuran yang kompleks dengan 

komponen utama alkana dan sebagian kecil alkena, alkuna, siklo-alkana, aromatik, 

dan senyawa anorganik. Meskipun kompleks, untungnya terdapat cara mudah untuk 

memisahkan komponen-komponennya, yakni berdasarkan perbedaan nilai titik 

didihnya. Proses ini disebut destilasi bertingkat. Untuk mendapatkan produk akhir 

sesuai dengan yang diinginkan, maka sebagian hasil dari destilasi bertingkat perlu 

diolah lebih lanjut melalui proses konversi, pemisahan pengotor dalam fraksi, dan 

pencampuran fraksi. 

Menurut Keputusan Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi No. 

25K/36/DDJM/1990 spesifikasi LPG dapat digolongkan menjadi tiga jenis, yaitu 

LPG campuran (mixed LPG), LPG Propana (Prophene LPG), dan LPG Butana 

(Buthene LPG). 

LPG yang dipakai untuk bahan bakar kompor gas adalah jenis LPG campuran. 

LPG ini merupakan salah satu produk yang dipasarkan oleh Pertamina Direktorat 

http://id.wikipedia.org/wiki/Bahasa_Inggris
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Pembekalan Dan Pemasaran Dalam Negeri (Dit. PPDN), dengan merk 

dagang LPG (Liquid Petroleum Gas). Komponen utama dari LPG adalah Propana 

(C3H8) dan Butana (C4H10). Disamping itu, LPG juga mengandung senyawa 

hidrokarbon ringan yang lain dalam jumlah kecil, yaitu Etana (C2H6) dan Pentana 

(C5H12). 

Berdasarkan Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri  dan Menteri  ESDM 

No. 17 dan No. 5 Tahun 2011 tentang Pembinaan dan Pengawasan Pendistribusian 

Tertutup Liquified Petroleum Gas (LPG) Tertentu Di Pekanbaru dengan berpatokan 

pada Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 104 Tahun 2007 Tentang 

Penyediaan, Pendistribusian, Dan Penetapan Harga Liquefied Petroleum Gas Tabung 

3 Kilogram dan Peraturan Menteri ESDM Nomor 26 Tahun 2009 tentang Penyediaan 

dan Penditribusian Liquid Petroleum Gas (LPG), telah dikatakan bahwa pengguna 

LPG 3 kg teridiri dari rumah tangga dan usaha mikro yang terdaftar dengan 

menggunakan kartu kendali. Dengan ketentuan untuk rumah tangga adalah keluarga 

dengan kelas ekonomi kebawah yaitu dengan penghasilan dibawah Rp. 1.500.000,- 

(satu juta lima ratus ribu rupiah) dan berada pada wilayah distribusi LPG 3 Kg. 

Sedangkan untuk pengusaha mikro merupakan pengusaha yang menggunakan 

minyak tanah sebagai bahan produksi, memiliki surat keterangan izin usaha dari 

kelurahan setempat dan berada pada wilayah distribusi. Tetapi pada kenyataannya 

semua orang dapat memiliki gas LPG 3 Kg tanpa terbatas dan tanpa memiliki atau 

tanpa menunjukkan kartu kendali pada saat pembelian LPG 3 Kg di pangkalan. 

Sehingga menyebabkan penggunaan gas LPG 3 Kg tidak tepat sasaran. 
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Kartu kendali merupakan tanda pengenal resmi yang diberikan kepada rumah 

tangga dan usaha mikro pengguna LPG 3 Kg yang digunakan sebagai alat 

pengawasan dalam pendistribusian LPG 3 Kg. Dengan menggunakan kartu kendali, 

maka dalam proses pendistribusian ketengah-tengah masyarakat dapat berjalan 

dengan semestinya, karena dengan menggunakan kartu kendali ini, seseorang tidak 

dapat membeli LPG 3 Kg di pangkalan yang bukan merupakan tempat ia mendaftar 

kartu kendali tersebut, dan jika seseorang dalam membeli gas LPG 3 Kg tidak 

menunjukkan kartu kendali yang dimilikinya atau tidak memiliki kartu kendali, maka 

tidak akan dilayani oleh pangkalan atau agen LPG tersebut. Kartu kendali memuat 

antara lain nama dan alamat pemegang kartu kendali, nama dan alamat sub penyalur 

tertentu, nama dan alamat penyalur LPG tertentu serta volume maksimal LPG 

tertentu yang digunakan setiap bulan.  

Mekanisme dalam pembuatan kartu kendali yaitu Menteri ESDM melalui 

Direktur Jenderal Migas bekerjasama dengan Gubernur, Bupati/Walikota, dan Camat. 

Dalam pelaksanaan tugasnya, Camat berkoordinasi dengan RT dan RW setempat lalu 

mendata anggota atau penduduknya dengan memperhatikan kriteria yang telah di 

tentukan, yaitu masyarakat tersebut harus memiliki KTP (Kartu Tanda Penduduk), 

atau Kartu Penduduk Musiman, dan KK (Kartu Keluarga). Lalu dari dari Camat 

memberikan data tersebut ke Bupati/Walikota yang bekerjasama dengan Kepolisian, 

Badan Usaha Pelaksana Penyediaan dan Pendistribusian LPG tertentu, kemudian 

diberikan ke Gubernur untuk berkoordinasi  bersama-sama untuk mendistribusikan 

Kartu Kendali tersebut kepada masyarakat dan untuk diusulkan kepada Direktur 
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Jenderal Migas yang telah diberi wewenang oleh Menteri ESDM dalam menangani 

Kartu Kendali tersebut. 

Pendistribusian LPG 3 Kg dilakukan oleh penyalur dan sub penyalur minyak 

tanah yang diubah menjadi penyalur dan sub penyalur LPG 3 Kg atau biasanya juga 

disebut dengan pangkalan LPG 3 kg. Penyalur atau agen LPG 3 kg merupakan 

koperasi, usaha kecil, dan/atau badan usaha swasta nasional yang ditunjuk sebagai 

agen oleh PT. Pertamina dan Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Pekanbaru 

dengan berdasarkan atas pertimbangan-pertimbangan seperti memiliki kemampuan 

pendanaan, karena dalam proses pendistribusian LPG 3 Kg membutuhkan dana yang 

tidak sedikit, lalu konsisten selama menjadi agen LPG LPG 3 Kg, dan memiliki 

sarana dan fasilitas yang memadai dalam melakukan kegiatan penyaluran. Sedangkan 

sub penyalur atau pangkalan LPG 3 kg merupakan badan usaha atau perorangan yang 

bertindak atas izin yang telah dikeluarkan oleh PT. Pertamina dan Dinas Perdagangan 

dan Perindustrian Kota Pekanbaru yang melaksanakan kegiatan penyaluran LPG 3 

Kg kepada konsumen dengan kapasitas penjualan kurang dari 1 (satu) ton per hari. 

Syarat untuk menjadi sub penyalur atau pangkalan LPG 3 Kg tidak jauh 

berbeda dengan pertimbangan-pertimbangan yang dilakukan oleh Dinas Perdagangan 

dan Perindustrian bersama dengan PT. Pertamina dalam menunjuk agen LPG 3 Kg 

yaitu memiliki kemampuan membeli atau memiliki kemampuan pendanaan, memiliki 

fasilitas atau sarana dan prasarana yang memadai, tetap konsisten dalam 

pendistribusian LPG 3 Kg. Hanya saja untuk tingkat sub penyalur memerlukan 

dokumen-dokumen pendukung untuk mendapat izin usaha tersebut yaitu mengisi 
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formulir yang berisi tentang biodata orang yang bersangkutan, surat permohonan 

sebagai penyalur, dan bersedia menerima dan menyanggupi aturan-aturan atau 

ketentuan-ketentuan serta hal-hal yang harus dilakukan oleh pangkalan. 

Penyalur atau pangkalan LPG yang telah memiliki izin usaha akan diberikan 

pengarahan oleh Dinas Perdagangan dan Perindustrian mengenai HET (Harga Eceran 

Tertinggi) yang sesuasi dengan Surat Keputusan Walikota No. 759 Tahun 2015 yang 

disesuaikan dengan wilayah distribusi tertentu. Untuk wilayah Pekan Baru, Harga 

Eceran Tertinggi (HET) gas LPG 3 Kg yaitu Rp. 18.000/ tabung. Tetapi pada 

kenyataan dilapanga, banyak terjadi kecurangan-kecurangan yang dilakukan oleh 

pihak pangkalan yang menjual LPG 3kg diatas HET. Mereka juga menjual gas LPG 3 

kepada pengecer yang tidak memiliki izin pendistribusian LPG 3 Kg sehingga 

menyebabkan banyaknya pengecer LPG 3 kg yang mulai bermunculan dan menjual 

LPG 3 kg di warung-warung harian sehingga menyebabkan lonjakan harga LPG yang 

sangat fantastis yaitu sampai 35.000/ tabung. Kejadian itu juga menyebabkan 

kelangkaan LPG 3 kg dipangkalan karena adanya pembelian LPG 3 kg dalam jumlah 

yang banyak oleh pengecer ilegal. Sub penyalur resmi hanya memperoleh tabung 

yang sesuai standar dari penyalur LPG 3 Kg dimana penyalur tersebut memasok LPG 

3 Kg dari SPBBE (Stasiun Pengisian Bahan Bakar Elpiji) Pertamina.  

Berdasarkan hasil pendataan yang dilakukan oleh Dinas Perdagangan dan 

Perindustrian Kota Pekanbaru terdapat 12 Penyalur atau Agen LPG 3 kg dan 758 Sub 

Penyalur atau Pangkalan LPG 3 kg yang tersebar di seluruh wilayah distribusi Kota 

Pekanbaru. Yang lebih spesifik akan dijelaskan dalam bentuk tabel dibawah ini : 
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Data Sub Penyalur LPG 3 Kg 

Kecamatan Tampan 144 

Kecamatan Marpoyan Damai 83 

Kecamatan Sukajadi 36 

Kecamatan Pekan Baru Kota 20 

Kecamatan Rumbai 80 

Kecamatan Rumbai Pesisir 61 

Kecamatan Payung Sekaki 66 

Kecamatan Bukit Raya 69 

Kecamatan Senapelan 31 

Kecamatan Lima Puluh 24 

Kecamatan Sail 12 

Kecamatan Tenayan Raya 132 

Total  758 

Sumber : Dinas Perdagangan Dan Perindustrian Kota Pekan Baru, 2017 

Berdasarkan penjelasan-penjelasan diatas, maka penulis menemukan beberapa 

masalah terkait dengan pengguna LPG 3 Kg yang tidak tepat sasaran dalam 

pendistribusian LPG 3 Kg dan tidak menggunakan kartu kendali sehingga banyak 

yang memiliki LPG 3 Kg tanpa terkendali (siapa saja dapat memilikinya), adanya 

pangkalan atau sub penyalur yang menjual LPG 3 Kg diatas HET (Harga Eceran 

Tertinggi), pangkalan yang juga menjual LPG 3 Kg dalam jumlah yang besar kepada 

pengecer LPG 3 Kg yang tidak memiliki izin usaha (illegal) sehingga menyebabkan 

banyaknya LPG 3 Kg yang dijual di warung-warung harian yang juga menyebabkan 

harga LPG 3 Kg sangat mahal mencapai 35.000/ tabung. Berdasarkan penjelasan 
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tersebut, sesuai dengan pendataan yang dilakukan oleh dinas Perdagangan dan 

Perindustrian Kota Pekanbaru, terdapat 7 sub penyalur atau pangkalan yang telah 

diberi pemutusan hubungan usaha (PHU) dan 4 sub penyalur atau pengakalan yang 

diberi peringatan keras. Seperti yang akan dijelaskan dalam tabel berikut ini : 

Data Sub Penyalur Yang Telah Diberi PHO (Pemutusan Hubungan Usaha) 

Kecamatan Payung Sekaki  3 

Kecamatan Marpoyan Damai 2 

Kecamatan Tampan 1 

Kecamatan Tenayan Raya 1 

Jumlah  7 

Sumber : Dinas Perdagangan Dan Perindustrian Kota Pekanbaru,2017 

Data Sub Penyalur Yang Diberi Peringatan Keras 

Kecamatan tampan 2 

Kecamatan payung sekaki 1 

Kecamatan sukajadi 1 

Jumlah  4 

Sumber : Dinas Perdagangan Dan perindustrian Kota Pekanbaru, 2017 

Terkait dengan penjelasan dan penjabaran masalah diatas, tentu tidak terlepas 

dari tugas Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Pekan Baru yaitu melakukan 

pembinaan dan pengawasan terhadap pengadaan dan pendistribusian LPG 3 Kg di 

Kota Pekan Baru. Dalam melakukan pengawasan dan pembinaan terhadap LPG 3 Kg 

Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Pekanbaru bekerja sama dengan Pihak 

Kepolisian maupun Satpol PP.  
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Dinas Perdagangan dan perindustrian Kota Pekanbaru dalam melaksakan 

pengawasan distribusi LPG 3 Kg mengacu pada Peraturan Presiden Republik 

Indonesia Nomor 104 Tahun 2007 Tentang Penyediaan, Pendistribusian, Dan 

Penetapan Harga Liquefied Petroleum Gas Tabung 3 Kilogram dan Peraturan Menteri 

ESDM Nomor 26 Tahun 2009 tentang Penyediaan dan Penditribusian Liquid 

Petroleum Gas (LPG), serta Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri 

Energi dan Sumber Daya Mineral No.17 dan No.5 Tahun 2011 Tentag Pembinaan 

dana Pengawasan Pendistribusian Tertutup Liquified Petroleum Gas Tertentu Di 

Daerah yang dijadikan dasar hukum Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota 

Pekanbaru untuk melakukan pengawasan dan membuat SOP (Standar Operasional 

Prosedur) untuk tingkat sub penyalur atau pangkalan LPG 3 kg yang tertuang di 

dalam Surat Edaran No. 510/DISPERINDAG/326 tentang Pengawasan dan 

Penertiban serta Pembinaan Pendistribusian LPG 3 kg di Wilayah Kota Pekanbaru.  

Mekanisme pengawasan dalam SOP (Standar Operasional Prosedur) untuk 

tingkat sub penyalur atau pangkalan LPG 3 kg yang dilakukan oleh Dinas 

Perdagngan dan PerindustrianKota Pekan Baru yaitu pihak Dinas Perdagangan dan 

Perindustrian bekerja sama dengan Kecamatan, Kelurahan, Dan RT, RW setempat. 

Apabila dalam pendistribusian LPG 3 Kg terjadi kecurangan-kecurangan yang 

dilakukan oleh pihak pangkalan maka masyarakat atau RT dan RW setempat dapat 

melakukan pengaduan pada Dinas Perdagangan dan Perindustrian dengan 

memberikan bukti-bukti berupa foto-foto dan surat pengaduan. Bukti-bukti tersebut 

kemudian diserahkan kepada kelurahan, dan pihak kelurahan memberikan kepada 
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pihak kecamatan, lalu pihak kecamatanlah yang memberikan bukti-bukti pengaduan 

tersebut kepada Dinas Perindustrian dan Perdagangan. Kemudian pihak Dinas 

Perdagangan dan Perindustrian memproses pengaduan tersebut, lalu melakukan 

penyelidikan atau pemantauan terhadap pangkalan yang bersangkutan untuk 

selajutnya diberi sanksi apabila terbukti melakukan pelanggaran terkait dengan 

pendistribusian LPG 3 Kg. 

Pemberian sanksi dilakukan oleh pihak Dinas Perdagangan dan Perindustrian 

bekerja sama dengan Pihak Kepolisian maupun Satpol PP dengan mengacu pada 

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 104 Tahun 2007 Tentang Penyediaan, 

Pendistribusian, Dan Penetapan Harga Liquefied Petroleum Gas Tabung 3 Kilogram 

dan Peraturan Menteri ESDM Nomor 26 Tahun 2009 tentang Penyediaan dan 

Penditribusian Liquid Petroleum Gas (LPG), serta Peraturan Bersama Menteri Dalam 

Negeri dan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral No.17 dan No.5 Tahun 2011 

Tentang Pembinaan dana Pengawasan Pendistribusian Tertutup Liquified Petroleum 

Gas Tertentu Di Daerah.  

Sanksi hanya diberikan atau diberlakukan hanya kepada pihak penyalur atau 

agen LPG 3 Kg dan pihak pangkalan atau sub penyalur LPG 3 Kg, bukan kepada 

masyarakat yang menyalahi aturan-aturan yang ada sebagai pengguna LPG 3 Kg. 

Karena dalam pendistribusiannya, LPG 3 Kg hanya sampai kepada pihak pangkalan 

atau sub penyalur saja. Jadi, apa bila terdapat masyarakat yang melakukan pembelian 

LPG 3 Kg dalam jumlah banyak, atau ada warung-warung harian yang menjual LPG 

3 Kg secara illegal, serta melambungnya HET (Harga Eceran Tertinggi) LPG 3 Kg 
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maka yang akan diberi sanksi oleh Dinas Perdagangan dan Perindustrian adalah pihak 

pangkalan, karena merekalah penyebab dari adanya masalah-masalah tersebut. 

Sedangkan prosedur pembinaan yang dilakukan oleh pihak Dinas 

Perdagangan dan Perindustrian dilakukan dilapangan pada saat ada penyalur atau sub 

penyalur yang baru mendaftar lalu pihak Dinas dan Badan Usaha yang bersangkutan 

melakukan pembinaan mengenai HET (Harga Eceran Tertinggi), mengenai aturan 

yang tidak boleh dilakukan terkait masalah pendistribusian LPG misalnya menjual 

LGP tidak boleh dalam jumlah besar kepada pembeli, dan segala aturan-aturan yang 

tidak boleh dilanggar penyalur atau Sub penyalur. 

Pengawasan dan pembinaan pendistribusian LPG 3 Kg penting dilakukan 

untuk menjamin kelancaran dan keterjangkauan pelayanan dan pemenuhan kebutuhan 

LPG 3 Kg bagi masyarakat, maka perlu adanya pengawasan dan pemantauan 

distribusi LPG 3 Kg dari penyimpangan distribusi, pelanggaran harga eceran tertinggi 

(HET), kelangkaan dan penyalahgunaan LPG 3Kg. Pengawasan dan pembinaan 

bermaksud mengawasi pendistribusian LPG 3 Kg agar tepat sasaran efektif dan 

efisien, mengingat jumlah kebutuhan LPG 3 Kg yang semakin meningkat. Dari 

situlah maka dibutuhkan peran Dinas Perindustrian dan Perdaganga Kota Pekan Baru 

dalam mengatasai masalah-masalah tersebut.  

Berdasarkan dari pemaparan yang terkait masalah LPG 3 Kg diatas, maka 

penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul “IMPLEMENTASI 

PERATURAN BERSAMA MENTERI DALAM NEGERI DAN MENTERI  

ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL NOMOR 17 DAN NOMOR 5 
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TAHUN 2011 TENTANG PEMBINAAN DAN PENGAWASAN 

PENDISTRIBUSIAN TERTUTUP LIQUIFIED PETROLEUM GAS (LPG) 

TERTENTU DI PEKANBARU”. 

1.2 Rumusan Masalah 

Adapun yang menjadi perumusan masalah dalam penelitian ini adalah :  

1.2.1 Bagaimana Implementasi Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri dan 

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 17 dan Nomor 5 Tahun 

2011 Tentang Pembinaan dan Pengawasan Pendistribusian Tertutup Liquefied 

Petroleum Gas Tertentu Di Pekanbaru ? 

1.2.2 Apa aspek yang menjadi kendala dalam implementasi Peraturan Bersama 

Menteri Dalam Negeri dan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 

17 dan Nomor 5 Tahun 2011 Tentang Pembinaan dan Pengawasan 

Pendistribusian Tertutup Liquefied Petroleum Gas Tertetu Di Pekanbaru ? 

1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian  

1.3.1 Tujuan Penelitian  

1.3.1.1 Untuk mengetahui peran Dinas Perdagangan dan Perindustrian dalam 

mengimplementasikan Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri dan 

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 17 dan Nomor 5 

Tahun 2011 Tentang Pembinaan dan Pengawasan Pendistribusian 

Tertutup Liquefied Petroleum Gas Tertentu Di Pekanbaru. 
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1.3.1.2 Untuk mengetahui aspek yag menjadi kendala dalam implementasi 

Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Energi dan 

Sumber Daya Mineral Nomor 17 dan Nomor 5 Tahun 2011 Tentang 

Pembinaan dan Pengawasan Pendistribusian Tertutup Liquefied 

Petroleum Gas Tertentu Di Pekanbaru 

1.3.2 Manfaat Penelitian  

1.3.2.1 Manfaat Teoritis  

Sebagai bahan untuk menambah pengetahuan atau dapat menjadi 

tambahan asupan ilmu tentang adminstrasi publik khususnya mengenai 

implementasi Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri 

Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 17 dan Nomor 5 Tahun 2011 

Tentang Pembinaan dan Pengawasan Pendistribusian Tertutup Liquefied 

Petroleum Gas Tertentu Di Pekanbaru. 

1.3.2.2 Manfaat Praktis  

Sebagai informasi atau bahan bacaan bagi pembaca atau masyarkat, 

serta sebagai bahan masukan untuk dinas atau lembaga yang bersangkutan 

agar dalam menjalankan fungsinya terutama dalam pembinaan dan 

pengawasan pendistribusian LPG 3Kg terlaksana dengan maksial. 

1.3.2.3 Manfaat Penulis 

Sebagai salah satu syarat guna untuk mendapatkan gelar S.Sos dan 

dengan penelitian ini juga penulis dapat mengetahui tentang bagaimana 
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implementasi Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri 

Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 17 dan Nomor 5 Tahun 2011 

Tentang Pembinaan dan Pengawasan Pendistribusian Tertutup Liquefied 

Petroleum Gas Tertentu Di Pekanbaru yang dilaksanakan oleh dinas 

terkait. 

Penulis juga mengharapkan bahwa penelitian ini dapat dijadikan 

referensi dan bahan bacaan yang berguna dan bermanfaat untuk semua 

orang termasuk calon-calon sarjana yang akan meneliti terkait dengan 

permasalahan LPG 3 kg. 
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1.4 Sitematika Penulisan 

Sistematika penulisan penelitian ini, penulis susun kedalam enam bab dan 

masing-masing bab terdiri beberapa sub bab seperti diuraikan sebagai berikut : 

BAB I : PENDAHULUAN 

 Mendeskripsikan tentang pendahuluan yang terdiri dari latar 

belakang yang merupakan informasi secara garis besar tentang apa 

yang terjadi di lapangan dengan apa yang seharusnya menyangkut 

penelitian ini, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat 

penelitian, serat gambaran umum sistematika penulisan proposal 

penelitian. 

BAB II : LANDASAN TEORITIS 

 Pada bab ini menjelaskan pengertian dan teori-teori yang 

mendasari dan berkaitan dengan pembahasan dalam penelitian ini, 

yang digunakan sebagai pedoman dalam menganalis masalah. 

Teori-teori yang digunakan berasal dari literatur-literatur yang ada 

baik dari perkuliahan maupun sumber lain. 

BAB III : METODOLOGI PENELITIAN 

 Bab ini merupakan bab yang menjelaskan tentang bentuk 

penelitian, waktu dan tempat penelitian, jenis dan sumber data, 

Subjek penelitian, teknik pengumpulan data, serta metode analisis 

data. 
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BAB IV : GAMBARAN UMUM OBJEK PENELITIAN 

 Bab ini merupakan bab yang berisikan keberadaan kantor Dinas 

Perdagangan dan Pendistribusian Kota Pekanbaru, struktur 

organisasi, dan uraian tugas dan fungsi karyawan Dinas 

Perdagangan dan Perindustrian Kota Pekanbaru. 

BAB V : PEMBAHASAN HASIL PENELITIAN 

 Bab ini memuat hasil dari penelitian, pembahasan yang dilakukan. 

BAB VI : PENUTUP 

 Bab ini merupakan bab penutup yang berisikan tentang kesimpulan 

dari hasil penelitian dan saran-saran. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


