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BAB I

PENDAHULUAN

1.1.Latar Belakang Masalah

Pertumbuhan ekonomi Indonesia yang terus meningkat sejak beberapa tahun

belakangan ini membuat pemerintah mau tidak mau harus terus berupaya untuk

meningkatkan perekonomian di Indonesia, yaitu dengan melakukan beberapa

kebijakan terhadap perekonomian di Indonesia demi memenuhi kebutuhan

masyarakat, salah satunya adalah dengan melakukan konversi dari minyak tanah

ke gas LPG.

Peralihan konversi dari minyak tanah ke gas LPG sejak tahun 2007

merupakan kebijakan yang dilakukan pemerintah dalam pembatasan penggunaan

minyak tanah untuk memenuhi kebutuhan hidup masyarakat.Peraturan Menteri

ESDM No 21 Tahun 2007 Tentang Penyelenggaraan Penyediaan dan

Pendsitribusian Gas LPG 3 Kg, menjadi dasar hukum kebijakan tersebut.

Kebijakan ini diambil untuk mengalihkan penggunaan bahan bakar minyak tanah

sebagai kebutuhan untuk memasak di karenakan kira-kira pada tahun 2025

minyak tanah yang terdapat di Indonesia di perkirakan akan habis oleh karena itu

pemerintah berupaya untuk mencari pengganti minyak tanah yaitu gas LPG,

Apalagi sampai saat sekarang kebutuhan rumah tangga terus meningkat dan

jumlah minyak tanah sudah berkurang dan bahkan sulit untuk didapatkan oleh

masyarakat. Oleh karena itu pemerintah menetapkan gas LPG sebagai bahan

bakar dalam memenuhi kebutuhan rumah tangga untuk kedepannya dan
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masyarakat harus beralih dari minyak tanah ke gas LPG, Penggunaan gas LPG

dimaksudkan untuk menekan pemakaian bahan bakar minyak tanah secara terus

menerus. Gas LPG merupakan bahan bakar yang di ambil dari gas bumi yang

terkandung di dalam bumi dan diolah menjadi gas yang dapat digunakan oleh

masyarakat sebagai inovasi baru dalam pemanfaatan sumber daya alam yang ada

di indonesia, sehingga masyarakat tidak terpaku hanya pada satu bahan bakar saja.

Berdasarkan Perda Kota Pekanbaru No 3 Tahun 2008 Tentang Organisasi dan

Tata Kerja Dinas di Kota Pekanabru. maka Dinas Perindustrian dan Perdagangan

kota Pekanbaru mempunyai tugas melaksanakan sebagian urusan pemerintah

daerah kota dalam bidang perindustrian dan perdagangan, yang tertuang di bagian

Sub Bidang Minyak dan Gas Bumi, salah satu tugas melakukan pengawasan

pengendalian pendistribusian dan tata niaga bahan bakar minyak dari agen dan

pangkalan dan sampai konsumen akhir di wilayah kota, termasuk pengawasan

pendistribusian gas LPG 3 Kg di Kota Pekanbaru.

Pendistibusian gas LPG 3 Kg akan berpengaruh terhadap kelangsungan hidup

masyarakat, apabila pendistribusain ini tidak sesuai akan menimbulkan dampak

negatif berupa penyalahgunaan dan tindakan krinimal terhadap gas LPG 3 Kg

sehingga terjadi kelangkaan pasokan gas LPG 3 Kg. Oleh karena itu pemerintah

harus melakukan pengawasan dalam pendistribuasian. Pengawasan ini

dimaksudkan untuk menjamin bahwa pendistribusian gas LPG 3 Kg tepat pada

sasaran dan dapat memberikan manfaat bagi masyarakat terutama masyarakat

kalangan bawah, maka pengawasan tersebut juga harus sesuai dengan asas

distribusi gas LPG 3 Kg.
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Semenjak diberlakukannya Undang-undang No 32 Tahun 2004 Tentang

Pemerintah daerah, masyarakat menaruh harapan besar terhadap implementasi

otonomi daerah tersebut. Kehadiran otonomi daerah merupakan angin segar dalam

penyelenggaraan pemerintah daerah, dengan ini berarti daerah diberikan

kebebasan dan keleluasaan untuk menyelenggarakan pemerintahan dan mengatur

rumah tangganya sendiri. Begitu juga halnya dengan pemerintah Kota Pekanbaru

yang dapat mengatur rumah tangganya sendiri.

Salah satu peran yang dapat dilakukan pemerintah adalah pengawasan

terhadap pendistribusian gas LPG 3 Kg ke masyarakat, Di Pusat Kementrian

ESDM bertanggung jawab dalam pengawasan penyediaan dan pendistribusian gas

LPG 3 Kg yang merupakan pengalihan dari minyak tanah bersubsidi, pengawasan

ini melibatkan instansi terkait antara lain Pemerintah Daerah, Lembaga

Independen, serta Badan Usaha yang ditunjuk untuk melaksanakan penyediaan

dan pendistribusian gas LPG 3 Kg, dengan masuknya gas LPG 3 Kg di Kota

Pekanbaru akan membuat pemerintah Kota Pekanbaru bersama Dinas

Perdagangan dan Perindustrian untuk melakukan pengawasan terhadap

pendistribusian gas LPG 3 Kg di Kota Pekanbaru guna memenuhi kebutuhan akan

bahan bakar bagi keperluan hidup masyarakat.

Berdasarkan Peraturan Menteri ESDM No. 26 Tahun 2009 tentang

Penyediaan dan Pendistribusian Liquid Petroleum Gas (LPG) telah dikatakan

bahwa pengguna Gas LPG 3 Kg terdiri dari rumah tangga dan usaha mikro

dengan ketentuan untuk rumah tangga adalah keluarga dengan kelas ekonomi

kebawah yaitu  dengan penghasilan perbulan per kapita dibawah Rp. 350.000,-
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(tiga ratus lima puluh ribu rupiah), dinding dan lantainya tidak permanen dan

berada pada wlayah distribusi  Gas LPG 3 Kg. Sedangkan pengusaha mikro yang

tingkat pendidikannya rendah, jumlah pekerja kurang dari 10 orang, dari sisi asset

Rp. 50 juta, dengan omzet maksimal Rp. 300 juta pertahun serta memiliki surat

keterangan izin usaha dari kelurahan setempat  dan berada pada wilayah

distribusi. Pendistribusian Gas LPG 3 Kg dilakukan oleh penyalur dan sub

penyalur minyak tanah yang diubah menjadi penyalur dan sub penyalur Gas LPG

3 Kg atau biasanya disebut dengan pangkalan Gas LPG 3 Kg.

Penyalur atau agen Gas LPG 3 Kg merupakan koperasi, usaha kecil, dan/atau

badan usaha swasta nasional yang ditunjuk sebagi agen oleh PT. Pertamina dan

Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Pekanbaru untuk melakukan kegiatan

penyaluran. Sedangkan sub penyalur atau pangkalan Gas LPG 3 Kg merupakan

badan usaha atau peroranagn yang bertindak atas izin yang telah dikeluarkan oleh

PT. Pertamina dan Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Pekanbaru yang

melaksanakan kegiatan penyaluran Gas LPG 3 Kg kepada konsumen dengan

kapasitas penjualan kurang dari 1 ton per hari.

Dalam proses pendistribusian, terdapat koordinasi antara PT. Pertamina

(Persero) dan Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Pekanbaru . PT.

Pertamina (Persero) bertindak  sebagai penyediaan dan bertanggungjawab dalam

proses pendistribusian dari kilang hingga kepada konsumen, sedangkan Dinas

Perdagangan dan Perindustrian Kota Pekanbaru bertugas untuk melakukan fungsi

pengawasan dan pembinaan serta sebagai penentu Harga Eceran Tertinggi (HET)

yang sesuai dengan Surat Keputusan Walikota No. 430 Tahun 2015 tentang
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penetapan atas perubahan HET di kota pekanbaru terhitung sejak 1 November

2015. Dalam melakukan pengawasan dan pembinaan terhadap Gas LPG 3 Kg

Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Pekanbaru bekerja sama dengan pihak

Kepolisian dan Satpol PP.

Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Pekanbaru dalam melaksanakan

pengawasan distribusi Gas LPG 3 Kg mengacu pada Peraturan Menteri ESDM

No. 26 Tahun 2009 tentang Penyediaan dan Pendistribusian Liquid Petroleum Gas

(LPG) yang dijadikan dasar hukum Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota

Pekanbaru untuk melakukan pengawasan  dan membuat SOP untuk tingkat sub

penyalur atau pangkalan Gas LPG 3 Kg yang tertuang di dalam Surat Edaran No.

510/DISPERINDAG/326 tentang pengawasan dan penertiban pendistribusian Gas

LPG 3 Kg di wilayah kota pekanbaru. Pendistribusian gas dilakukan dari

Pertamina, kemudian menyalurkan kepada penyalur-penyalur resmi yang ada di

kota pekanbaru. Selanjutnya didistribusikan kepada pangkalan-pangkalan yang

sudah terdaftar di penyalur tersebut.

Pengawasan ini dimaksudkan untuk menjamin bahwa pendistribusian gas LPG

3 Kg tepat pada sasaran dan dapat memberikan manfaat bagi masyarakat terutama

masyarakat kalangan bawah, pengawasan yang memihak bagi kemanfaatan

masyarakat bawah dan miskin saat ini sangat diperlukan untuk mengangkat harkat

hidup kaum terpinggirkan karena pengawasan tersebut adalah bagian yang

integrasi dari pengelolaan sumber daya alam, maka pengawasan tersebut juga

harus sesuai dengan asas distribusi gas LPG 3 Kg.
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Selama ini proses pendistribusian gas LPG 3 Kg di Kota Pekanbaru ternyata

masih didapati aturan-aturan dan ketentuan-ketentuan dalam kegiatan

pendistribusian gas LPG 3 Kg yang dilakukan oleh agen dan penyalur gas LPG 3

Kg tidak sesuai dengan apa yang telah ditetapkan oleh pemerintah kota

Pekanbaru. Penyimpangan yang dilakukan dalam proses pendistribusian gas LPG

3 Kg di Kota Pekanbaru berupa :

1. Masih ditemukannya perbedaan harga jual eceran gas LPG 3 Kg yang

dilakukan oleh beberapa penyalur gas LPG 3 Kg, dimana penyalur

menjual gas LPG 3 Kg dengan harga Rp 20.000,- sampai Rp 33.000,-

pertabung di dalam Kota Pekanbaru dimana harga tersebut melebihi harga

jual HET gas LPG 3 Kg yang titetapkan  pemerintah, seharusnya penyalur

menjual dengan harga eceran tertinggi (HET) yaitu Rp 18.000,- pertabung.

Harga ini berdasarkan Surat Keputusan (SK) Walikota Pekanbaru No 430

Tahun 2015 Tentang Penetapan Atas Perubahan Harga Eceran Tertinggi

LPG Tabung 3 Kg Di Kota Pekanbaru.

2. Penggunaan LPG 3 Kg yang tidak tepat sasaran, dimana seharusnya LPG

3 Kg tersebut yang berhak menggunakannya adalah rumah tangga dengan

kelas C1 kebawah dan usaha mikro, tetapi ketika peneliti melakukan

observasi awal peneliti melihat fenomena bahwa siapa saja bisa membeli

LPG 3 Kg tanpa terbatas.

3. Terdapat sub penyalur atau pangkalan Gas LPG 3 Kg yang menjual LPG 3

Kg  kepada pihak pengecer yang menyebabkan banyaknya pengecer  Gas
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LPG 3 Kg yang mulai bermunculan dang menjual Gas LPG 3 Kg ke

warung harian.

4. Banyaknya masyarakat yang membeli Gas LPG 3 Kg lebih dari satu

tabung dalam satu kali pembelian.

Berdasarkan Pekanbaru.tribunnews.com mengatakan sebagian pangkalan LPG

di Kota Pekanbaru, punya catatan burruk beberapa tahun belakangan ini.Termasuk

disepanjang tahun 2017 ini setidaknya, hampir setiap bulan masyarakat

mengeluhkan keberadaan LPG 3 kg.Selain langka, beberapa pangkalan nekat

menjual dua kali, bahkan lebih dari Harga Eceran Tertinggi (HET). Tidak

terkecuali di kelurahan simpang baru panam, kota pekanbaru seperti dijelaskan

pada tabel berikut :

Tabel 1.1 Daftar Penyalur dan Sub penyalur LPG 3 Kg Kelurahan Simpang
Baru Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru

No Penyalur Sub penyalur Volume
1 PT. Valery Family

Sejahtera
3 1200,360,320

2 PT. Melayu Bumi
Lestari

6 350,380,300,300,400,280

3 PT. Garuda Mandiri 1 640
4 Primer Koperasi

Kartika Wirabima
5 1625,840,840,180,1800

5 PT. Lisfa Inti
Selaras

2 800,400

6 PT. Sari Bumi Raya 2 800,500
7 PT. Pusaka

Indrapuri
6 600,400,400,500,500,1200

8 PT. Hasanuddin
Bersaudara

1 400

9 PT. Alam Anugrah
Sejahtera

2 600,1200

10 PT.Sinar Riau
Mandiri

2 1000,500

Jumlah 21.215

Sumber : Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Pekanbaru 2017
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Berdasarkan tabel 1.1 terdapat 10 Penyalur dan 32 subpenyalur gas LPG 3 Kg,

tetapi hanya 23 subpenyalur yang menjual gas LPG 3 Kg dengan HET yang tidak

sesuai dengan Surat Keputusan (SK) Walikota Pekanbaru No 430 Tahun 2015

Tentang Penetapan Atas Perubahan Harga Eceran Tertinggi LPG Tabung 3 Kg Di

Kota Pekanbaru.

Berikut merupakan data masyarakat miskin yang ada di Kelurahan Simpang

Baru Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru yang berhak menggunakan LPG 3 Kg,

yaitu :

Tabel 1.2 Data Penduduk Miskin di Kelurahan Simpang Baru
Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru

Tahun 2013 2014 2015 2016 2017

Jumlah
Penduduk Miskin

29,74 38,20 38,20 32,70 32,50

Presentase
Penduduk Miskin

3,63 4,20 4,20 3,38 3,27

Sumber : Data Olahan 2018

Berdasarkan tabel 1.2 dapat dilihat pada tahun 2017 terdapat 32,50 penduduk

miskin dengan presentase 3,27 penduduk miskin yang berhak untuk menggunakan

tabung LPG 3 Kg bersubsidi yang telah disediakan oleh pemerintah.

Dengan keterangan-keterangan diatas sebagaimana dijelaskan maka peneliti

tertarik untuk melakukan meneliti dengan judul :“Analisis Pelaksanaan

Pengawasan Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Pekanbaru Dalam

Pendistribusian Gas LPG 3 Kg di Kelurahan Simpang Baru Kecamatan

Tampan Kota Pekanbaru”.
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1.1 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah diatas maka dapat dirumuskan

permasalahan pokok dalam penelitian ini yaitu

1. Bagaimana Pelaksanaan  Pengawasan yang dilakukan oleh  Dinas

Perdagangan dan Perindustrian Kota Pekanbaru Dalam Pendistribusian Gas

LPG 3 Kg di Kelurahan Simpang Baru Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru.

2. Apa saja kendala pelaksanaan pengawasan oleh Dinas Perdagangan dan

Perindustrian Kota Pekanbaru Dalam Pendistribusian Gas LPG 3 Kg di

Kelurahan Simpang Baru Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru .

1.2 Tujuan Penelitian

Setiap penelitian yang dilakukan tentulah mempunyai tujuan yang ingin

dicapai dan yang ingin diketahui, adapun tujuan dari pelaksanaan penelitian ini

adalah:

1. Untuk Menganalisis Pelaksanaan Pengawasan oleh Dinas Perdagangan

dan Perindustrian Kota Pekanbaru Dalam Pendistribusian Gas LPG 3 Kg

di Kelurahan Simpang Baru Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru.

2. Untuk mengetahui kendala apa saja yang dihadapi dalam pelaksanaan

pengawasan oleh Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Pekanbaru

Dalam Pendistribusian Gas LPG 3 Kg di Kelurahan Simpang Baru

Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru .

1.3 Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna bagi :

1. Manfaat Teoritis
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Secara teori hasil penelitian ini diharapkan dapat memperkaya pengetahuan

dan pengembangan ilmu Administrasi yang berhubungan dengan konsep

implementasi tugas dan fungsi dalam penyelenggaraan otonomi daerah serta

dapat memperkaya khasanah ilmu pengetahuan khususnya yang berkaitan

dengan kinerja organisasi pemerintahan pada umumnya.

2. Bagi Penulis

Penelitian ini sebagai salah satu syarat menyelesaikan skripsi dan juga

diharapkan dapat memperoleh pengalaman dan meningkatkan serta

menambah wawasan penulis dalam ilmu pengetahuan dan pemahaman

penulis tentang pengawsan khususnya dalam pendistribusian gas LPG 3 Kg.

1.4 Sistematika Penulisan

BAB I : PENDAHULUAN

Dalam bab ini akan di bahas masalah yang berhubungan dengan Latar belakang

masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat dari penelitian, serta sistematikan

penulisan.

BAB II : LANDASAN TEORI

Pada bab ini di uraikan tentang teori-teori yang ada hubungannya

dengan penelitian ini, sehingga dapat mengemukakan suatu hipotesis

serta variabel-variabel yang di teliti.

BAB III   : METODE PENELITIAN
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Dalam bab ini penelitian berisikan tentang jenis penelitian, lokasidan

waktu penelitian, informan penelitian, jenis dan sumber data,teknik

pengumpulan data.

BAB IV : GAMBARAN UMUM  LOKASI PENELITIAN

Dalam bab ini akan dibahas tentang sejarah singkat Dinas

Perindustrian dan Perdagangan Kota Pekanbaru, yang penulis teliti

serta struktur dan jenis kegiatan yang ada di Dinas Perdagangan dan

Perindustrian Kota Pekanbaru terkait dengan penelitian.

BAB V: HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Dalam bab ini akan dibahas tentang hasil penelitian yang telah

dilakukan dan pembahasan-pembahasan yang terkait dengan hasil

penelitian yang menjelaskan tentang Pelaksanaan pengawasan

distribusi gas lpg 3 kg di Kelurahan Simpang Baru Kecamatan

Tampan Kota Pekanbaru.

BAB VI :PENUTUP

Dalam bab ini akan dijelaskan tentang hal-hal penting yang dituangkan

dalam bentuk kesimpulan dari hasil penelitian yang telah dilakukan

serta saran-saran yang bersifat membangun guna terlaksananya tugas

dengan baik.


