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BAB II 

LANDASAN TEORITIS 

2.1 Kebijakan Publik 

Kebijakan adalah selalu tentang keputusan negara atau pemerintah. Tujuan 

kebijakan adalah untuk mengubah kondisi yang sudah ada ke arah kondisi yang lebih 

baik lagi (Riant Nugroho, 2015;42). Berdasarkan penjelasan tersebut maka yang 

dimaksud dengan kebijakan yaitu suatu keputusan yang dilakukan oleh pemerintah 

dalam suatu negara dengan tujuan untuk mengubah suatu kondisi ke arah yang lebih 

baik lagi dengan mempertimbangkan apa yang diinginkan oleh rakyatnya. 

Kebijakan publik merupakan studi tentang bagaimana, mengapa dan apa efek 

dari tindakan pasif dan aktif yang dilakukan oleh pemerintah ( Heidenheimer dalam 

Wayne Parsons 2005; xi). Dari pendapat Heidenheimer tersebut dapat ditarik sebuah 

pemahaman bahwa kebijakan publik merupakan sebuah pembelajaran tentang alasan-

alasan serta efek yang ditimbulkan oleh pemerintah atau para pembuat kebijakan 

dalam melaksanakan atau tidak melaksanakan kebijakannya. 

Menurut kamus administrasi publik (Chander dan Plano dalam Lukman 

Hakim 2016;24), public poicy adalah pemanfaatan yang strategis terhadap 

sumberdaya-sumberdaya yang ada untuk memecahkan masalah-masalah publik atau 

pemerintah. 

Menurut Thomas R. Dye dalam Arifin Tahir (2014;25) menyebutkan bahwa  

“kebijakan publik adalah “whatever goverments choose to do or not to do”. “(apa 

yang di pilih oleh pemerintah untuk di kerjakan atau tidak di kerjakan)”. Melalui 
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definisi ini kita mendapat pemahaman bahwa terdapat perbedaan antara apa yang 

akan di kerjakan pemerintah dan apa yang sesungguhnya harus di kerjakan oleh 

pemerintah. Selain itu, Carl Friedrich dalam Samodra Wibawa (2011;2) yang 

mengatakan bahwa kebijakan publik adalah, “suatu tindakan/kegiatan yang di 

usulkan oleh seseorang, kelompok, atau pemerintah dalam suatu lingkungan tertentu 

yang sedang mengalami suatu masalah, kemudian akan diberikan suatu kebjakan 

yang tepat untuk mengatasi masalah tersebut guna untuk mencapai tujuan yang 

diinginkan sebelumnya. Sehingga dapat ditarik sebuah kesimpulan mengenai 

penjelasan diatas adalah kebijakan publik berasal dari masalah-masalah yang ada di 

sekitar masyarakat yang kemudian diusulkan kepada pemerintah untuk selanjutnya 

dicari jalan keluar atau pemecahan masalah tersebut agar tercapainya tujuan yang 

diinginkan. 

Seperti yang di kemukakan Knoepfel et all dalam Solichin Abdul Wahab 

(2014;11) bahwa kebijakan seharusnya mencerminkan respons/ tanggapan terhadap 

sebuah realita sosial, yang secara politis dianggap tak bisa lagi di toleransi, karena 

kebijakan sejatinya dimaksudkan untuk memecahkan suatu masalah atau setidaknya 

mengurangi kerumitan masalah publik, yaitu masalah-masalah yang sempat 

teridentifikasi dan masuk kedalam agenda pemerintah (governmental agenda).  

Dari pegertian-pengertian kebijakan publik yang dikemukakan oleh beberpa 

aktor diatas adalah sebenarnya lebih menitik beratkan pada apa yang seharusnya di 

kerjakan daripada apa yang hanya diusulkan dan dimaksudkan. Dan hal inilah yang 
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membedakan kebijakan dari suatu keputusan yang merupakan pilihan diantara 

beberapa alternatif yang ada.  

Pembuatan kebijakan publik adalah para pejabat-pejabat publik, termasuk 

para pegawai senior pemerintah (public bureaucrats), yang tugasnya tidak lain untuk 

memikirkan dan memberikan pelayanan demi kebaikan publik/kemaslahatan umum 

(public good). Untuk memahami berbagai definisi kebijakan publik, ada baiknya jika 

kita membahas beberapa konsep kunci yang termuat dalam kebijakan publik yaitu : 

a. Tindakan pemerintah yang berwenang. Kebijakan publik adalah tindakan 

yang dibuat dan diimplementasikan oleh suatu badan pemerintahan yang 

memiliki kewenangan hukum, politis dan finansial untuk melakukannya. 

b. Sebuah reaksi terhadap kebutuhan dan masalah dunia nyata. Kebijakan 

publik berusaha merespon masalah atau kebutuhan konkrit yang 

berkembang di masyarakat. 

c. Seperangkat tindakan yang  berorientasi pada tujuan. Kebijakan publik 

biasanya bukanlah sebuah keputusan tunggal, melainkan terdiri dari 

beberapa pilihan tindakan atau strategi yang dibuat dan dipilih untuk 

mencapai tujuan tertentu demi kepentingan orang banyak. 

d. Sebuah keputusan untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu. 

Kebijakan publik pada umumnya merupakan tindakan kolektif untuk 

memecahkan masalah sosial.  

e. Sebuah justifikasi yang dibuat oleh seseorang atau beberapa orang aktor. 

Kebijakan publik berisi sebuah pernyataan atau justifikasi terhadap 
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langkah- langkah atau rencana tindakan yang telah dirumuskan, bukan 

sebuah maksud atau janji yang belum dirumuskan. Keputusan yang telah 

dirumuskan dalam kebijakan publik bisa dibuat oleh sebuah badan 

pemerintah, maupun oleh beberapa perwakilan lembaga pemerintah. 

2.2 Tahap-Tahap Kebijakan Publik 

Proses pembuatan kebijakan publik merupakan proses yang kompleks karena 

melibatkan banyak proses maupun variabel yang harus dikaji. Oleh karena itu, 

beberapa ahli politik yang menaruh minat untuk mengkaji kebijakan publik dalam 

proses-proses penyusunan kebijakan publik ke dalam beberapa tahap. Tahap-tahap 

kebijakan publik adalah sebagai berikut : 

a. Tahap penyusunan agenda yaitu pada taap ini banyak masalah-masalah yang 

saling berkompetisi dan bersaing untuk dapat masuk ke dalam agenda para 

pembuat kebijakan. Pada tahap ini, ada masalah yang tidak tersentuh sama 

sekali, karena ada masalah lain yang sedang dalam pelaksanaan, atau ada pula 

masalah karena alasan-alasan tertentu di tunda untuk waktu yang lama. 

b. Tahap formulasi kebijakan yaitu masalah yang telah masuk ke agenda 

kebijakan kemudian dibahas oleh para pembuat kebijakan. Masalah-masalah 

tadi didefinisikan untuk kemudian dicari pemecah masalah terbaik. Pemecah 

masalah tersebut berasal dari berbagai alternatif atau pilihan kebijakan (policy 

alternatives/ policy options) yang ada.  
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c. Tahap adopsi kebijakan yaitu dari sekian banyak akternatif kebijakan yang 

ditawarkanoleh para perumus kebijakan, pada akhirnya salah satu dari 

alternatif kebijakan tersebut diadopsi dengan dukungan dari mayoritas 

legislatif, pemilihan dan pertimbangan antara direktur lembaga atau keputusan 

peradilan. 

d. Tahap implementasi kebijakan yaitu suatu program kebijakan hanya akan 

menjadi catatan-catatan elit jika program-program itu tidak 

dimplementasikan. Oleh karena itu, keputusan program kebijakan yang telah 

diambil sebagai alternatif pemecah masalah harus diimplementasikan, yaitu 

dilaksanakan oleh unit-unit administrasi yang memobilisasikan sumberdaya 

finansial dan manusia. Pada tahap implementasi ini berbagai kepentingan 

akan saling bersaing. Beberapa implementasi kebijakan mendapat dukungan 

para pelaksana (implementators), namun beberapa yang lain mungkin akan 

ditendang oleh para pelaksana. 

e. Tahap evaluasi kebijakan yaitu suatu kebijakan yang telah dijalankan akan 

dinilai atau dievaluasi, untuk melihat sejauh mana kebijakan yang dibuat telah 

mampu memecahkan masalah. Kebijakan publik pada dasaranya dibuat untuk 

meraih dampak yang diinginkan.  

Sepert telah kita singgung sebelumnya, suatu kebijakan adalah “arah tindakan 

yang mempunyai tujuan yang diambil oleh seorang aktor atau sejumlah aktor dalam 

mengatasi suatu masalah atau persoalan.” 
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2.3 Implementasi Kebijakan 

Studi implementasi adalah studi perubahan yaitu bagaimana perubahan 

terjadi, bagaimana kemungkinan perubahan bisa dimunculkan. Implementasi juga 

merupakan studi tentang mikrostruktur dari khidupan politik, bagaimana organisasi 

diluar sana dan di dalam sistem politik menjalankan urusan mereka dan berinteraksi 

satu sama lain, apa motivasi-motivasi mereka bertindak seperti itu, dan apa motivasi 

lain yang mungkin membuat mereka bertindak secara berbeda (Jenkins dalam Wayne 

Parsons 2005;463). Artinya dalam pengimplementasian kebijakan perlu adanya kerja 

sama antara pihak-pihak yang terkait agar berjalan sesuai dengan ketentuan yang 

telah disepakati sebelumnya tanpa adanya perbedaan tujuan diantara pihak-pihak 

tersebut.  

Studi Implementasi merupakan suatu kajian yang mengarah pada proses 

pelaksanaan dari suatu kebijakan. Dalam praktiknya implementasi kebijakan 

merupakan suatu proses yang sangat luas dan bersifat politis karena adanya berbagai 

kepentingan. Untuk menggambarkan kerumitan dalam proses implementasi tersebut 

dapat di lihat pada pernyataan yang di kemukakan oleh seorang ahli studi kebijakan 

Eugene Bardach dalam Leo Agustino (2008;138), yaitu: 

“adalah cukup untuk membuat suatu program dan kebijakan umum yang 

kelihatannya bagus dan ditulis di atas kertas. Dalam penulisan kebijakan atau 

program tersebut terdapat kesulitan dalam membuat kata-kata yang kedengarannya 

bagus bagi yang mendengarkannya. Dan lebih sulit lagi untuk melaksanakannya 

sehingga dapat memuaskan masyarakat banyak (publik). 
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Implementasi kebijakan dipandang dalam pengertian yang luas, merupakan 

tahapan dari proses kebijakan yang sesegera mungkin dilaksanakan setelah penetapan 

Undang-Undang. Implementasi kebijakan juga dipandang mempunyai makna 

pelaksanaan Undang-Undang yang melibatkan berbagai aktor, organisasi, prosedur, 

dan teknik yang bekerja bersama-sama untuk menjalankan kebijakan tersebut untuk 

mencapai tujuan yang telah ditetapkan. (Donald Van Metter dalam Budi Winarno, 

2012;147). 

Bagi mereka yang melihat kebijakan publik dari perspektif siklus kebijakan, 

maka implementasi kebijakanlah yang merupakan suatu aktivitas yang paling 

penting. Tetapi, tidak seperti anggapan sebagian orang yang mengatakan bahwa 

setiap kebijakan itu akan terimplementasikan dengan sendirinya, seolah aktivitas 

implementasi kebijakan tersebut dapat berjalan dengan sendirinya.  

Ada dua karakteristik utama dari birokrasi, yakni prosedur-prosedur kerja 

ukuran-ukuran dasar atau sering di sebut sebagai Standard Operating Procedures 

(SOP) dan fragmentasi. Yang pertama berkembang sebagai tanggapan internal 

terhadap waktu yang terbatas dan sumber-sumber dari para pelaksana serta keinginan 

untuk keseragaman dalam bekerjanya oraganisasi-organisasi yang kompleks dan 

tersebar luas. Yang ke dua berasal dari tekanan-tekanan di luar unit-unit birokrasi, 

seperti komite-komite legisatif, kelompok-keompok kepentingan, pejabat-pejabat 

eksekutif, konstitusi negara dan sifat kebijakan yang memengaruhi orgaisasi 

birokrasi-birokrasi pemerintah. 
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Perbedaan ini akan berpengaruh dalam implementasi kebijakan dalam 

beberapa hal, yakni bahwa perbedaan-perbedaan itu acapkali menghalangi 

perubahan-perubahan dalam kebijakan, memboroskan sumber-sumber, menimbulkan 

tindakan-tindakan yang tidak diinginkan, menghalangi kondisi, membingungkan 

pejabat-pejabat pada tingkat yang lebih rendah, menyebabkan kebijakan-kebijaakan 

berjalan dengan tujuan-tujuan yang berlawanan, dan menyebabkan beberapa 

kebijakan yang tidak berjalan dengan semestinya.  

Berdasarka uraian diatas, jadi implementasi itu merupakan tindakan- tindakan 

yang dilakukan oleh pemerintah untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan dalam 

suatu keputusan kebijakan. Implementasi berupa hasil/output yang dapat ditentukan 

keberhasilannya dengan melihat dari proses pencapaian tujuan atau action program 

apakah sesuai dengan apa yang telah ditentukan , hingga tercapai atau tidaknya 

tujuan-tujuan yang ingin diraih dalam suatu kebijakan. Akan tetpi pemerintah dalam 

membuat kebijakan juga harus mengkaji terlebih dahulu apakah kebijakan tersebut 

dapat memberikan dampak yang buruk atau tidak bagi masyarakat. Hal tersebut 

bertujuan agar suatu kebijakan tidak bertentangan dengan masyarakat, apalagi sampai 

merugikan masyarakat. 

Implementasi kebijakan publik juga merupakan sesuatu yang penting ( Josy 

Adiwisastra dalam Arifin Tahir, 2014;54). Karena didalam suatu kebijakan tidak akan 

berhasil jika tidak dilaksanakan atau dimplementasikan. Suatu kebijakan hanya akan 

menjadi catatan semata yang hanya akan pudar dikertas apabila tidak dilaksanakan. 



25 
 

 
 

2.4 Faktor- Faktor Yang Mepengaruhi Implementasi 

Menurut Edward III dalam Leo Agustino (2008;149-154) menyebutkan 

bahwa implementasi dapat dipengaruhi oleh 4 indikator, yaitu : 1) komunikasi 

(communication), sumberdaya (resource), 3) disposisi (dispotition), dan struktur 

birokrasi ( bureaucratic sctructure). 

a. Faktor komunikasi 

Komunikasi penting diperhatikan dalam proses impementasi kebijakan 

agar tercapainya tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya secara bersama-

sama. Apabila tujuan dan sasaran kebijakan tidak jelas atau bahkan tidak 

diketahui sama sekali oleh kelompok sasaran, maka kemungkinan akan 

terjadi kesalahan dalam pengimplementasian yang dilakukan oleh kelompok 

sasaran. Oleh sebab itu faktor komunikasi dianggap sebagai faktor penting, 

karena setiap proses kegiatan yang melibatkan setiap unsur manusia dan 

sumberdaya akan selalu berusaha dengan permasalahan “bagaimana 

hubungan yang dilakukan”. 

b. Faktor sumberdaya 

Sumberdya juga memiliki perannan penting dalam implementasi 

kebijakan, karena jika sumberdaya tidak memiliki keahlian dan kemampuan 

melaksanakan tugas, perintah, dan anjuran atasan, maka implementasi 

kebijakan akan sulit untuk dilaksanakan. Selain itu, harus ada kelayakan 

antara jumlah staf yang dibutuhkan dan keahlian yang harus dimiliki sesuai 

tugas yang akan dikerjakan. 
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c. Faktor disposisi 

Disposisi diartikan sebagai kecenderungan, keiginan, atau kesepakatan 

para pelaksana untuk melaksanakan kebijakan. Dalam implementasi 

kebijakan, jika ingin berhasil secara evektif dan efisien para pelaksana tidak 

hanya harus mengetahui apa yang seharusnya dilakukan, juga harus 

mempunyai kemampuan untuk melaksanakan kebijakan/program/peraturan. 

Pada kenyataannya kebanyakan para pelaksana tidak dapat 

mengimplementasikan kebijakan dengan leluasa karena adanya 

ketergantungan pada subprioritas orang yang merumuskan kebijakan dan 

komplektisitas kebijakan itu sendiri. 

Cara yang akan dilakukan implementator unutk mengmplementasikan 

kebijakan sebagian besar tergantung pada kecenderungan (disposisi) mereka 

terhadap suatu kebijakan. Sikap tersebut dipengarui oleh pandangan mereka 

terhadap suatu kebijakan, dan bagaimana mereka melihat pengaruh kebijakan 

itu terhadap kepentingan organisasi dan kepentingan pribadinya. Dalam 

pengertian lain disposisi adalah watak dan karakteristik yang dimiliki oleh 

implmentator, seperti komitmen, kejujuran, dan sifat demokratis. 

d. Struktu birokrasi 

Walaupun sumber untuk mengimplementasikan suatu kebijakan cukup 

dan para pelaksana memahami tujuan dan bagaimana tujuan dan bagaimana 

cara melaksanakannya, serta mereka pun mempunyai keinginan untuk 
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melakukannya. Namun implementasi masih bisa tidak efektif karena 

ketidakefisienan struktur birokrasi yang ada. 

Model implementasi kebijakan dikemukakan oleh J.A.M Marse dalam Arifin 

Tahir (2014;93), menegaskan bahwa ada beberapa faktor yang dapat menghambat 

implementasi kebijakan yaitu : 

a. Isu kebijakan, yaitu suatu kebijakan dapat dikatakan gagal karena 

samarnya isi dan tujuan dari kebijakan tersebut, tidak memiliki ketepatan 

dan ketegasan dalam bentuk internal maupun eksternal dari kebijakan itu 

sendiri; 

b. Informasi, yaitu jika terjadi kekurangan informasi maka dengan mudah 

mengakibatkan adanya gambaran yang kurang tepat, baik kepada obyek 

kebijakan maupun kepada para pelaksana dari isi kebijakan yang akan 

dilaksanakan dan hasil-hasil dari kebijakan tersebut; 

c. Dukungan, karena sebuah kebijakan akan sulit dilaksanakan jika tidak ada 

dukungan dan partisipasi dari semua pihak yang terlibat dalam kebijakan 

tersebut; 

d. Pembagian potensi, yaitu pembagian potensi antara para aktor pelaksana 

dengan organisasi pelaksana yang berkaitan dengan deferensisi tugas yang 

berwenang. 
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2.5 Liquified Petroleum Gas ( LPG ) 

Elpiji merupakan merk PERTAMINA untuk LPG, yaitu gas hidrokarbon 

dengan kegunaan utama sebagai bahan bakar. Untuk keperluan memasak, LPG telah 

digunakan secara luas di seluruh dunia, karena nilai panas yang tinggi, kontrol panas 

yang stabil dan mudah, praktis, bersih (tidak meninggalkan jelaga), dan tidak 

meninggalkan bau pada makanan. Elpiji didesain dalam kemasan tabung yang sudah 

sesuai dengan standar, serta diuji secara berkala. Tekanan Elpiji di dalam tabung jauh 

di bawah tekanan pecahnya tabung. Jika tekanan gas dalam tabung berlebih, tekanan 

ini akan diseimbangkan menggunakan safety valve. 

Liquified Petroleum Gas ( LPG ) 3 kg merupakan terobosan pemerintah 

dalam rangka untuk membantu masyarakat yang kurang mampu sehingga mereka 

dapat menggunakan LP 3 kg dengan harga jual yang telah disesuaikan dengan kondisi 

masyarakat terutama yang ada di Pekanbaru. 

2.6 Konsep Pelaksanaan Tugas Dalam Islam 

Islam adalah agama yang sangat sempurna ajarannnya, tidak hanya membahas 

masalah aqidah saja namun lebih daripada itu yaitu tentang syariah yang ada 

didalamnya terdapat ajaran tentang ibadah dan muamalah serta akhlak. Begitu juga 

dalam hal kebijakan pemerintah tidak akan pernah terlepas dari islam. 

Kebijakan merupakan pengambilan keputusan dan pengambilan 

kebijaksanaan, dengan jalan dan mengumpulkan dakta dan informasi, memilih dan 

menentukan pemecahan masalah, selanjutnya memformulasikannya ke dalam sebuah 
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kebijakan. Berikut komentar Al-Qur’an tentang kebijaksanaan pemerintah, Allah 

SWST., berfirman dalam surah An-Nisa’ ayat 135: 

َٰٓأَيُّهَا ٱلَِّذيَه ءَ  لَِدۡيِه َوٱۡۡلَۡقَربِيَه  ۞يَ  َٰٓ أَوفُِسُكۡم أَِو ٱۡلَى   ً ِ َولَۡى َعلَ ِميَه بِٱۡلقِۡسِط ُشهََدآََٰء ّلِِلَّ إِن  اَمىُىْا ُكىوُىْا قَىَّ 

ْا أَوۡ   َوإِن تَۡلُىٰٓۥَ
 
َٰٓ أَن تَۡعِدلُىْا ً  بِِهَمۖا فَََل تَتَّبُِعىْا ٱۡلهََىي  ُ أَۡولَ َ َكاَن بَِما  يَُكۡه َغىِيًّّا أَۡو فَقِيٗرا فَٱّلِلَّ تُۡعِرُضىْا فَإِنَّ ٱّلِلَّ

  ٥٣١تَۡعَملُىَن َخبِيٗرا 

Artinya : wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu orang yang benar-

benar penegak keadilan, menjadi saksi karena Allah biarpun terhadap dirimu sendiri 

atau ibu bapak dan kaum kerabatmu. Jika ia [361] kaya taupun miskin, Maka Allah 

lebih tahu kemaslahatannya. Maka janganlah kamu megikuti hawa nafsu karena 

ingin menyimpang dari kebenaran. Dan jika kamu memutar balikkan (kata-kata) atau 

enggan menjadi saksi, maka sesungguhnya Allah adalah Maha mengetahui segala 

apa yang kamu kerjakan. 

Ayat ini menyebutkan bahwa islam menghendaki agar dalam pembuatan suatu 

kebijakan didasari oleh asas keadilan dan kebijakan yang dibuat tersebut haruslah 

memberikan kemaslahatan bagi orang banyak. Selain daripada itu kebijakan yang 

dihasilkan harus memiliki dasar yang jelas dan tidak bertntangan dengan Al-Qur’an 

dan Sunnah. 

2.7 Penelitian Terdahulu 

Penelitian terdahulu dilakukan oleh Andini Faisal 2015 di Pekanbaru tentang 

Pengawasan Distribusi Lpg 3 Kg Di Kelurahan Sidomulyo Barat Kecamatan Tampan 
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Oleh Dinas Perindustrian Dan Perdagangan Kota Pekanbaru (Studi Kasus: Pangkalan 

Lpg 3 Kg). Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pengawasan Distribusi Lpg 3 Kg Di 

Kelurahan Sidomulyo Barat Kecamatan Tampan Oleh Dinas Perindustrian Dan 

Perdagangan Kota Pekanbaru (Studi Kasus: Pangkalan Lpg 3 Kg) belum optimal. Ini 

dilihat dari hasil serta hal-hal yang terjadi dilapangan.  

Perbedaan penelitian yang dilakukan oleh Andini faisal dengan Penelitian 

penulis yaitu terletak pada objek penelitiannya dimana penulis meneliti LPG 3 Kg di 

Kota Pekanbaru, tidak terfokus pada satu kecamatan, kemudian untuk subjek 

penelitiannya penulis menekankan pada pembinaa dan pengawasan pendistribusian 

LPG 3 Kg dengan judul Implementasi Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri dan 

Meteri Energi dan Sumberdaya Mineral No. 17 dan No. 5 Tahun 2011 Tentang 

Pembinaan dan Pengawasan Pendistribusian Tertutup Liquified Pertoleum Gas (LPG) 

Tertentu Di Pekanbaru. 

M. Ilham Kurniawan pada tahun 2013 di pekanbaru tentang Pelaksanaan 

Pengawasan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Pekanbaru Dalam 

Pendistribusian Gas LPG 3 Kg di Pekanbaru. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 

Pelaksanaan Pengawasan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Pekanbaru 

Dalam Pendistribusian Gas LPG 3 Kg di Pekanbaru belum optimal dikarenakan 

adanya faktor-faktor penghambat dalam pelaksanaan pengawasan distribusi gas LPG 

3 Kg yaitu meliputi, keterbatasan sumber daya manusia, tidak ada sanksi yang tegas 

dari pihak dinas perindustrian dan perdagangan kota Pekanbaru. 
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Perbedaan antara penelitian tersebut dengan penulis yaitu dimana penelitian 

tersebut hanya menekankan hanya pada pelaksanaan pengawasannya saja. Sedangkan 

penulis menekankan pada Pembinaan dan Pengawasan dalam pendistribusian gas 

LPG 3 Kg di Pekanbaru berdasarkan pengimplementasian Peraturan Bersama Menteri 

Dalam Negeri dan Meteri Energi dan Sumberdaya Mineral No. 17 dan No. 5 Tahun 

2011 Tentang Pembinaan dan Pengawasan Pendistribusian Tertutup Liquified 

Pertoleum Gas (LPG) Tertetu di Pekanbaru. 

Ellisa Vikalista pada tahun 2012 dengan judul Implementasi Kebijakan 

Konversi Minyak Tanah Ke LPG (Liquified Petroleum Gas) Di Kecamatan 

Banjarmasin Utara Kota Banjar Masin. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa 

program Konversi Minyak Tanah Ke LPG (Liquified Petroleum Gas) Di Kecamatan 

Banjarmasin Utara khhususnya di Kota Banjarmasin sudah berjalan cukup baik. Ini 

dilihat dari hasil serta komunikasi atau sosialisasi yang sudah berjalan sebelum 

program bergulir di kota Banjarmasin berupa informasi dari pulau jawa yang telah 

terlebih dahulu melaksanakan program konversi. 

Perbedaan dengan penelitian penulis yaitu bahwa penulis meneliti tentang 

pembinaan dan pengawasan pendistribusian LPG yang sudah berjalan atau ditetapkan 

di kota Pekanbaru dan dengan mengimplementasikan Peraturan Bersama Menteri 

Dalam Negeri dan Meteri Energi dan Sumberdaya Mineral No. 17 dan No. 5 Tahun 

2011 Tentang Pembinaan dan Pengawasan Pendistribusian Tertutup Liquified 

Pertoleum Gas (LPG) Tertentu di Pekanbaru. 
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Adri Wijaya pada tahun 2013 di rokan hilir tentang fungsi pemerintah 

kabupaten rokan hilir dalam mengatasi kelangkaan Liquified petroleum gas  (LPG) 3. 

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pelaksanaan yag dilakukan oleh dinas 

perdagangan dan perindustrian rokan hilir belum optimal. Ini dilihat dari adanya 

kelangkaan LP 3 Kg dan adanya orang-orang yang bermain dilapangan dan beberapa 

pegecer yang tidak mentaati peraturan yang diberikan oleh disperindag, harga jual 

yang tidak sesuai dengan surat peraturan disperindag nomor 29 tahun 2012 entang 

Harga Eceran Tertinggi (HET). Ada beberapa faktor yang menyebabkan kelangkaan 

LPG 3 Kg yaitu karena adanya peningkatan populasi yang tidak sesuai dengan kuota 

LPG 3 Kg, karena perpindahan atau peralihan gas LPG, dari 12 Kg ke 3 Kg, 

keberadaan SPBE sebagai titik supply yang tidak menjalankan tuasnya secara 

optimal, dan banyaknya permintaan dari masyarakat sebagai pelanggan atau 

pengguna. 

Perbedaan dengan penelitian penulis yaitu pada wilayah nya, kalau penulis 

meneliti di 12 kecamatan kotapekanbaru, dan juga penulis meneliti tentang 

pengimplementasian secara keseluruhan mengenai LPG 3 Kg dengan judul 

Implementasi Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Meteri Energi dan 

Sumberdaya Mineral No. 17 dan No. 5 Tahun 2011 Tentang Pembinaan dan 

Pengawasan Pendistribusian Tertutup Liquified Pertoleum Gas (LPG) Tertentu Di 

Pekanbaru. 
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2.8 Definisi Konsep 

Definisi konsep adalah istilah dan definisi yang digunakan untuk 

menggambarkan secara abstrak kejadian, keadaan, kelompok, atau individu yang 

menjadi pusat perhatian dalam ilmu sosial. Konsep- konsep yang telah dikemukakan 

diatas masih bersifat abstrak, maka agar tercapai kesatuan pengetahuan dan untuk 

memudahkan penelitian, maka dimasukkan beberapa batasan yang berpedoman pada 

teori yang dikemukakan pada telaah pustaka. Definisi konsep merupakan batasan 

dalam penelitian yang merupakan pokok batasan pada bagian berikutnya, yaitu 

dengan mengidentifikasikan sebagai berikut : 

a. Implementasi yang dimaksud dalam penelitian ini Adalah Implementasi 

Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Meteri Energi dan 

Sumberdaya Mineral No. 17 dan No. 5 Tahun 2011 Tentang Pembinaan 

dan Pengawasan Pendistribusian Tertutup Liquified Pertoleum Gas (LPG). 

b.  Pembinaan dan pengawasan, pembinaan adalah suatu kegiataan yang 

dilakukan dalam rangka untuk mewujudkan perubahan, kemajuan, 

peningkatan akan sesuatu hal. Pengawasan merupakan suatu kegiatan 

dalam rangka untuk mencapai tujuan yang diinginkan sesuai atau berjalan 

dengan semestinya tanpa adanya penyimpangan-penyimpangan. 

c. Pendistribusian merupakan suatu proses penyaluran barang dan jasa ke 

tengah-tengah masyarakat sesuai dengan kebutuhan masyarakat tersebut. 

d.  Liquified Petroleum Gas ( LPG ) merupakan campuran dari berbagai 

unsur hidrokarbon yang berasal dari gas alam. LPG 3 kg dikenalkan oleh 
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pertaminaa dengan merk LPG 3 Kg. Dengan komponen yang didominasi 

propane ( C3H8) dan butane ( C4H10 ). LPG mengandung hidrokarbon 

ringan dalam jumlah kecil, seperti etana ( C2H6 ), pentane ( C5H12 ) Dalam 

kondisi atmosfer, LPG akan berbentuk gas ( Dey, 2013 ). 

e.  Dinas Perdagangan dan Perndustrian satuan kerja perangkat Provinsi 

Riau terutama Kota Pekanbaru yang berperan sebagai pengawas dan 

Pembina dalam pelaksana program Pengadaan dan Pendistribusian 

Liquified Petroleum Gas ( LGP ) di Pekanbaru. 

2.9 Konsep Operasional 

Konsep operasional adalah batasan atau rincian-rincian kegiatan operasiona 

yang dilakukan untuk mengatur variabel penelitian yang dapat diukur dan gejala-

gejala yang memberikan arti pada variabel tersebut. Untuk menghindari kesalahah 

dalam menafsirkan istilah-istilah yang digunakan serta memudahkan pemahamannya, 

maka dioperasionalkan beberapa konsep yang dipakai. 

a. Dipatuhinya HET (Harga Eceran Tertinggi) yang dimaksud dalam 

penelitian ini adalah harga jual LPG tertentu di wilayah/daerah yang 

ditetapkan oleh pemerintah daerah provinsi dan kabupaten/kota yang 

disesuaikan dengan kondisi daerah, daya beli masyarakat, dan margin 

yang wajar. 

b. Kelancaran penyediaan dan pendistribusian LPG 3 Kg meliputi jumlah 

LPG yang sesuai kebutuhan masyarakat, tepat sasaran, dan tepat waktu 
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dalam pendistribusian LPG 3 Kg, serta di terapkannya kartu kendali dalam 

proses pendistribusian LPG 3 Kg kepada masyarakat. 

c. Sarana dan fasilitas yang memadai yang dimaksud yaitu memiliki 

bangunan beratap yang dapat menampung tabung kosong maupun berisi 

dalam jumlah banyak, bangunan yang terbuat dari bahan yang tidak 

mudah terbakar, memiliki timbangan, dan memiliki alat pemadam api.  

Variabel dalam penelitian ini penulis ambil dari Peraturan Bersama Menteri 

Dalam Negeri Dan Menteri Energi Dan Sumberdaya Mineral Nomor 17 Dan Nomor 

5 Tahun 2011 Tentang Pembinaan Dan Pengawasan Pendistribusian Tertutup 

Liquefied Petroleum Gas Tertentu Di Pekanbaru dengan mengacu pada Peraturan 

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral No 26 Tahun 2009 Tentang Pengadaan 

dan Pendistribusian Liquified Petroleum Gas yakni mengenai : 

a. Dipatuhinya HET (Harga Eceran Tertinggi); 

b. Kelancaran peyediaan dan pendistribusian LPG 3 Kg; 

c. Sarana dan fasilitas yang memadai; 
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Tabel 2.1 : Konsep Operasional 

Sumber Indikator Sub Indikator 

Peraturan Bersama 

Menteri Dalam Negeri 

Dan Menteri Energi Dan 

Sumberdaya Mineral No 

17 Dan No 5 Tahun 2011 

Tentang Pengawasan Dan 

Pembinaan Pendistribusian 

Tertutup LPG Tertentu Di 

Daerah 

Pembinaan Dan 

Pengawasan 

Pendistribusian 

Tertutup LPG Tertentu 

1. Dipatuhinya HET (Harga 

Eceran Tertinggi 

2. Kelancaran penyediaan 

dan pendistribusian LPG 3 

Kg 

3. Sarana dan fasilitas yang 

memadai 

 

2.10 Kerangka Pemikiran 

Implementasi Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri Dan Menteri Energi Dan 

Sumberdaya Mineral Nomor 17 Dan Nomor 5 Tahun 2011 Tentang Pembinaan Dan 

Pengawasan Pendistribusian Tertutup Liquefied Petroleum Gas Tertentu Di 

Pekanbaru 

 

 

 

 

 

 

 

Pembinaan dan pengawasan pendistribusian tertutup LPG tertentu di daerah : 

1. Dipatuhinya HET (Harga Eceran Tertinggi) 

2. Kelancaran penyediaan dan pendistribusian LPG 3 Kg 

3. Sarana dan fasilitas yang memadai 

Agar pembinaan dan pengawasan 

pendistribusian LPG 3 Kg berjalan dengan 

maksimal 


