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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang Masalah  

Minyak tanah merupakan salah satu sumber daya alam yang penting 

bagi kehidupan manusia, minyak tanah merupakan salah satu bahan bakar 

minyak (BBM) yang di subsidi oleh pemerintah. Seperti yang diketahui 

minyak tanah sangat dibutuhkan oleh seluruh masyarakat di indonesia, 

terutama dikalangan masyarakat yang berekonomi menengah kebawah. Rasa 

ketergantungan yang dimiliki masyarakat terhadap minyak tanah yang sangat 

tinggi untuk kebutuhan sehari-hati baik untuk kebutuhan rumah tangga, 

perdagangan, maupun untuk kebutuhan industri. 

Namun pada akhir-akhir ini minyak tanah sangat sulit ditemui di 

berbagai daerah di Indonesia, akibat dari sulitnya ditemui minyak tanah isu-isu 

kelangkaan minyak tanah pun berkembang dan menjadi perbincangan hangat 

dikalangan masyarakat. Adapun beberapa faktor-faktor terjadinya kelangkaan 

minyak tanah tersebut yaitu meningkatnya volume penggunaan minyak tanah 

oleh masyarakat dari tahun ke tahun dan semakin melonjaknya harga minyak 

dunia sehingga pemerintah tidak mampu lagi untuk mensubsidikan minyak 

tanah tersebut. Dikarenakan besarnya Anggaran Pendapatan Belanja Negara 

(APBN) yang digunakan untuk subsidi BBM. Kondisi ini jelas akan 

berdampak besar kerhadap beban subsidi di Indonesia khusunya subsidi bahan 

bakar minyak. 

Untuk mengatasi kelangkaan minyak tanah maka pemerintah 

merealisasikan program konversi bahan bakar minyak (BBM) ke bahan bakar 
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gas yang di kenal dengan LPG. Kebijakan ini terkait dengan program 

pengurangan subsidi bahan bakar minyak (BBM). Beberapa hal yang menjadi 

pertimbangan pemerintah dalam pengambilan kebijakan tentang program 

konversi minyak tanah antara lain: (1) Subsidi LPG lebih rendah dibandingkan 

dengan subsidi minyak tanah, penghematan subsidi dapat mencapai Rp. 15 – 

20 Triliyun jika program konversi berhasil dilakukan. (2) LPG lebih sulit di 

oplos dan di salah gunakan. (3) LPG lebih bersih di bandingkan dengan 

minyak tanah, sehingga dapat meminimalisirkan tinggat polusi udara. 

Berdasarkan Peraturan Presiden No. 5 Tahun 2006 tentang Kebijakan 

Energi Nasional Bertujuan untuk mengarahkan upaya-upaya dalam 

mewujudkan keamanan pasokan energi dalam negeri, mengurangi 

ketergantungan penggunaan energi yang berasal dari minyak bumi salah 

satunya dengan mengalihkan atau konversi ke energi lainnya, agar 

terwujudnya energy primer mix yang optimal pada Tahun 2025, yaitu peranan 

minyak bumi menjadi kurang dari 20% dan peranan gas bumi menjadi lebih 

dari 30% terhadap konsumsi energi nasional. 

Dari Peraturan Presiden diatas pemerintah sepakat untuk mengubah 

kebiaasaan lama dengan menggunakan bahan bakar minyak dengan 

menggunakan LPG 3kg. Peraturan Presiden Nomor. 9 Tahun 2006 tentang 

Konversi minyak tanah ke gas LPG 3kg yang menjadi dasar hukum konversi 

minyak tersebut. Adapun dikatakan dalam Undang-Undang Nomor. 41 Tahun 

2008 berisi tentang anggaran pendapatan dan belanja Negara, dimana 

didalamnya terdapat anggran untuk subsidi LPG. Seterusnya Peraturan 
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Presiden Nomor. 104 Tahun 2007 yang mengatur tentang penyediaan, 

pendistribusian LPG 3kg dan penetapan harga LPG 3kg menjadi dasar-dasar 

hukum konversi minyak ke gas LPG 3kg tersebut. 

Adapun beberapa kendala yang dihadapi pemerintah dalam 

merealisasikan program konversi minyak tanah ke gas LPG yaitu, (1) 

masyarakat menolak terjadinya program konvesi ini di karenakan masyarakat 

masih takut menggunakan gas LPG dikarenakan seringnya terjadi kebocoran 

tabung gas dan terjadinya ledakan tabung LPG akibat kurang berhati-hatinya 

dalam pemasangan selang gas ke tabung gas, (2) distribusi tabung LPG yang 

belum pasti, (3) terjadinya perbedaan harga gas LPG isi ulang disetiap 

pangkalan lpg dan penetapan harga LPG yang belum pasti, beberapa kendala 

yang di hadapi pemerintah dalam penetapan program konversi minyak tanah 

ke LPG tidak membuat pemerintah mundur dari program yang di tetapkan 

tersebut, Pemerintah semakin gencar dalam melaksanakan program dengan 

memberikan sosialisasi-sosialisasi pada masyarakat agar masyarakat ikut serta 

dalam menerima dan merasakan konversi ini. Sebagai trik atau daya tarik yang 

disuguhkan oleh pemerintah yaitu pemerintah memberikan kompor beserta 

aksesorisnya dan tabung gas LPG 3kg langsung dengan gas perdananya 

kepada masyarakat secara gratis. 

Penolakan yang diberikan masyarakat terhadap program konversi 

minyak tanah ke gas LPG ternyata tidak berlansung lama. Program konversi 

minyak tanah ke LPG yang telah ditetapkan pemerintah telah menjadi 

fenomena penting program konversi energi di Indonesia. Apalagi, setelah 

keberhasilan pemerintah mengubah kebiasaan masyarakat yang sudah turun-
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temurun dari generasi ke generasi menggunakan minyak tanah dan beralih ke 

gas LPG bukan sekedar persoalan teknis, namun juga sarat dengan aspek 

sosial dan budaya masyaraat. LPG yang menjadi pilihan pengganti minyak 

tanah yang selama ini menjadi bahan pokok di kalangan masyarakat yang 

berpenghasilan dan berekonomi rendah  yang terkonsentrasi di perdesaan. 

Komsumsi minyak tanah sebelum dilakukan konversi mencapai 

kisaran 12 juta Kilo Liter (KL) setiap tahunnya. Dari jumlah volume sebesar 

itu profil pengguna minyak tanah adalah sekitar 10% golongan sangat miskin, 

10% golongan miskin, 50% golongan menengah, dan 20% golongan mampu. 

Dapat diketahui penggunaan gas LPG lebih efektif dibandingkan 

penggunaan minyak tanah,dengan alasan biaya subdidi gas LPG lebih murah 

di bandingkan dengan minyak tanah. Biaya produksi minyak tanah tanpa 

subsidi adalah sekitar Rp. 6.700/liter. Jika dengan subsidi adalah Rp. 

2.500/liter. Untuk satuan minyak tanah, biaya produksi lpg tanpa subsidi 

adalah Rp. 4.200/liter. Sedangkan LPG dengan subsidi Rp. 2.500/liter. 

Pemanfaatan LPG jelas mengurangi konsumsi subsidi minyak tanah. Selain itu 

biaya produksi lebih murah dibandingkan minyak tanah. Sehingga untuk biaya 

pemakaian sehari-hari lebih menghemat ekonomi rakyat dari pada 

menggunakan minyak tanah. (http://www.konversi minyak tanah ke LPG : 

menggerakkan perekonomian menghemat energi/ Senin 18 Desember 2017) 

Adapun kriteria calon penerima paket LPG 3kg terdiri dari. Pertama, 

merupakan penduduk tetap di Nagari Tanjung Balit Kecamatan Pangkalan 

Koto Baru yang dibuktikan dengan memiliki Kartu Keluarga (KK) dan Kartu 
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Tanda Penduduk (KTP). Kedua, menyertakan surat keterangan dari Nagari 

Tanjung Balit Kecamatan Pangkalan Koto Baru untuk penduduk yang masih 

menggunakan bahan bakar minyak tanah untuk memasak dan tidak punya 

kompor gas. Ketiga, masyarakat yang berpenghasilan kurang dari Rp. 1.5 

juta/bulan yang dibuktikan dengan slip gaji atau pengeluaran yang tidak lebih 

dari Rp. 1.5 juta/bulan dan juga dibuktikan dengan adanya surat keterangan 

tidak mampu dari Kantor Wali Nagari Tanjung Balit. 

Akan tetapi hal ini tidak sesuai dengan hasil penelitian yang penulis 

lakukan, karena tidak sampainya sosialisasi yang dilakukan pihak pemerintah 

pusat ke Nagari Tanjung Balit maka dari itu pihak pemerintahan Nagari 

Tanjung Balit menetapkan calon penerima tabung LPG beserta aksesorisnya 

tidak bedasarkan kriteria di atas dan pemerintahan daerah menetapkan seluruh 

masyarakat berdasarkan jumlah KK di Nagari Tanjung Balit Kecamatan 

Pangkalan Koto Baru. Adapun jumlah pendududk perKK di Nagari Tanjung 

Balit yaitu sebanyak 717 kk. 

Dari 717 kk yang ada di Nagari Tanjung Balit sebanyak 513 kk telah 

menerima kompor beserta aksesorisnya dan tabung LPG 3kg dan 204 kk 

belum menerima kompor gas beserta aksesorisnya dan tabung LPG 3kg, dari 

717 kk yang telah menerima kompor beserta aksesorisnya yaitu masyarakat 

yang  berpenghasilan lebih dari 1,5juta/bulanya atau golongan menegah ke 

atas, sedangkan yang 204 kk yang belum menerima kompor beserta 

aksesorisnya yaitu masyarakat yang  berpenghasilan 1,5juta/bulanya atau 

golongan menengah kebawah. 
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Masyarakat yang seharusnya berhak menerima  bantuan kompor 

beserta aksesoris dan tabung LPG 3kg dari pemerintah malah tidak 

mendapatkannya, dan masyarakat yang tidak seharusnya mendapatkan malah 

mendapatkan bantuan kompor beserta aksesorinya dan tabung LPG 3kg 

tersebut. 

Tabel 1.1 

Klasifikasi penyaluran tabung LPG beserta aksesoris  

di Nagarian Tanjung Balit Kecamatan  

Pangkalan Koto Baru. 

 

No 
Jenis 

Barang 

Tahap I Tahun 2015 Tahap II Tahun 2016 Jumlah 

Target 
Realisa

si 

Sisa 

(Rusak) 
Target 

Realisa

si 

Sisa 

(Rusak)  

1 
Tabung 

LPG 

400 

buah 

340 

buah 
60 buah 

317 

buah 

282 

buah 
35 buah 

717 

buah 

2 Kompor 
400 

buah 

303 

buah 
95 buah 

317 

buah 

273 

buah 
44 buah 

717 

buah 

3 Regulator 
400 

buah 

275 

buah 
125 buah 

317 

buah 

238 

buah 
79 buah 

717 

buah 

Sumber: kantor Kenagarian Tanjung Balit, 2015 – 2016 

 

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa penyaluran dari pemerintah tahap 

I berjumlah 400 buah tabung LPG beserta aksesoris pada tahap II berjumlah 

317 buah tabung LPG beserta aksesorisnya. Namun permasalahan yang terjadi 

pada saat tabung LPG beserta aksesoris yang dibagikan kepada masyarakat 

banyak terdapat barang-barang yang rusak dan berbeda dari target yang di 

inginkan, seperti pada tahap I tabung LPG yang rusak berjumlah 60 buah, 

kompor yang rusak berjumlah 95 buah dan regulator yang rusak berjumlah 

125 buah, sedangkan pada tahap II tabung LPG yang rusak berjumlah 35, 

kompor yang rusak berjumlah 44 buah, dan regulator yang rusak berjumlah 79 

buah. Sehingga menyebabkan tidak semua masyarakat yang seharusnya 

menerima tabung LPG beserta aksesoris mendapatkan tabung LPG beserta 

aksesoris yang lengkap, hingga saat ini. Adapun jumlah masyarakat perkk 
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yang menerima dan tidak menerima tabung gas LPG 3Kg beserta aksesoris 

dilihat pada tabel berikut ini. 

Tabel 1.2 

Jumlah kk yang menerima dan tidak menerima tabung LPG beserta  

aksesoris Tahun 2015 – 2016 di Nagarian Tanjung  

Balit Kecamatan Pangkalan Koto Baru. 

 

No Tahun 

Jumlah KK Yang 

Menerima Tabung LPG 

Beserta Aksesoris 

Jumlah KK Yang Tidak 

Menerima Tabung LPG 

Beserta Aksesoris 

1 Tahun 2015 275 KK 125 KK 

2 Tahun 2016 238 KK 79 KK 

Jumlah 513 KK 204 KK 

Persentase 71.5% 28.5% 

Sumber: kantor Kenagarian Tanjung Balit, 2017 

 

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa yang menerima tabung LPG 

beserta aksesoris pada tahun 2015 sebanyak 275 kk, dan pada tahun 2016 

terdapat sebanyak 238 kk sedangkan jumlah yang tidak menerima tabung LPG 

3kg beserta aksesorisnya pada tahun 2015 sebanyak 125 kk, dan pada tahun 

2016 yang tidak menerimanya sebanyak 79 kk. Jadi tolal dari keseluruhan 

yang telah menerima kompor gas beserta aksesoris dan tabung LPG 3kg pada 

tahap satu dan dua sebanyak 71.5% dan yang belum menerima kompor gas 

beserta aksesoris dan tabung LPG 3kg pada tahap satu dan dua sebanyak 

28.5%. 

Berdasarkan pengamatan yang penulis lakukan, penulis mendapati 

beberapa fenomena yang terjadi saat sekarang ini di masyarakat tentang 

penetapan program konversi minyak tanah ke gas LPG 3kg yang ditetapkan 

pemerintah. Seperti penomena yang terjadi di kenagariaan Tanjung Balik 

Kecamatan Pangkalan Koto Baru. 
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Seperti fenomena yang pertama ini berdasarkan hasil wawancara 

dengan salah seorang ibu rumah tangga atau warga nagari Tanjung Balik ini 

yaitu Ibu (A, 35 Tahun) yang mengatakan keluhannya bahwa ibu ini belum 

merasakan dampak atau efek dari kebijakan pemerintah ini, dan lain halnya 

dengan ibu rumah tangga yang satu ini ibu (Az, 53 Tahun) beliau ini sudah 

merasakan dampak dari kebijakan ini dan beliau pun sudah mendapatkan atau 

menerima kompor beserta aksesorisnya namun disini dia tetap mengeluh karna 

kompor dan aksesoris yang beliau dapatkan ternyata rusak dan masih juga 

tidak bisa digunakan. Dan lain pula halnya fenomena yang terjadi pada ibu 

(Ti, 42 Tahun) beliau sudah mendapatkan kompor dan aksesoris yang bagus 

atau baik tetapi disini keluhannya yaitu terjadinya kelangkaan tabung gas isi 

ulang LPG 3kg di kenagarian Tanjung Balit sehingga kompor dan aksesoris 

tersebut masih juga belum bisa digunakan secara efektif di Nagari Tanjung 

Balit tersebut. 

Dari beberapa fenomena diatas dapat di tarik kesimpulan bahwa cukup 

efektifnya kebijakan pemerintah tentang konversi minyak tanah ke gas LPG 

3kg ini terhadap masyarakat Nagari Tanjung Balik Kecamatan Pangkalan 

Koto Baru belum semua masyarakat bisa merasakan dampak dari kebijakan 

pemerintah tersebut sehingga masih di butuhkan evaluasi lagi dari pemerintah 

tersebut. 

Oleh karena itu penulis tertarik untuk mengadakan penelitian tentang 

“Efektifitas Kebijakan Pemerintah Tentang Konversi Minyak Tanah ke 

Gas LPG 3Kg di Nagari Tanjung Balit Kecamatan Pangkalan Koto 

Baru.” 
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1.2 Rumusan Masalah 

Atas dasar latar belakang di atas maka penelitian ini mempunyai 

perumusan masalah sebagai berikut: 

1.2.1 Apakah sudah terlaksana secara efektif kebijakan pemerintah tentang 

konversi minyak tanah ke gas LPG 3kg di nagari Tanjung Balit 

Kecamatan Pangkalan Koto Baru? 

1.2.2 Bagaimana sistem pendistribusian tabung LPG 3kg di nagari Tanjung 

Balit Kecamatan Pangkalan Koto Baru? 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

Ada pun tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1.3.1 Untuk menganalisa efektivitas kebijakan pemerintah tentang konversi 

minyak tanah ke gas LPG 3kg di nagari Tanjung Balit Kecamatan 

Pangkalan Koto Baru? 

1.3.2 Untuk menganalisa sistem pendistribusian tabung LPG 3kg di nagari 

Tanjung Balit Kecamatan Pangkalan Koto Baru? 

 

1.4 Manfaat Penelitian 

1.4.1 Bagi Instansi 

Diharapkan dapat memberikan kontibusi terhadap 

pengembangan penerapan tanggung jawab sosial secara efektif bagi 

instansi-instansi. 

1.4.2 Bagi Universitas 

Sebagai tambahan khasanah perpustakaan dan referensi bagi 

pihak-pihak lain dalam meneliti masalah-masalah selanjutnya dimasa 

yang mendatang. 
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1.4.3 Bagi Peneliti 

Penyusunan proposal ini di harapkan dapat meperluas wawasan 

berpikir serta pengetahuan penulis dalam mengembangkan ilmu dan 

pengetahuan yang sudah di peroleh untuk di laksanakan di lapangan. 

 

1.5 Sistematika Penulisan 

Untuk memudahkan penyusunan pada penelitian ini penulis membagi 

penelitian ini dalam enam bab, dimana setiap bab terdiri dari beberapa sub 

bab, yaitu sebagai berikut: 

BAB I :  PENDAHULUAN 

  Dalam bab ini penulis menguraikan tentang latar belakang 

masalah, perumusan masalah, perumusan masalah, tujuan 

masalah, mamfaat penelitian, dan sistematika penulisan. 

BAB II :  LANDASAN TEORI 

  Bab ini merupakan landasan teori yang relevan dengan penelitian 

ini di antaranya pengertian kebijakan publik, implementasi 

kebijakan public, efektifitas, distribusi, konversi minyak tanah ke 

gas lpg, pandangan islam dan pandangan terdahulu. 

BAB III :  METODE PENELITIAN 

  Bab ini berisikan tentang lokasi dan waktu penelitian, jenis data 

dan sumber data, metode pengumpulan data, wawancara, 

dokumentasi, serta metode analisis. 

BAB IV :  GAMBARAN UMUM OBJEK PENELITIAN 

  Bab ini memuat tentang sejarah objek penelitian, aktivitas 

penelitian, serta struktur organisasi. 
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BAB V : HASIL PENELITIAN 

  Bab ini memuat analisa data pada bab IV untuk selanjutnya 

memberikan interpresentasi. 

BAB VI :  PENUTUP 

  Memuat tentang kesimpulan dan sasaran atas hasil penelitian 

yang di lakukan. 

 


