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BAB II 

LANDASAN TEORI 

 

2.1 Kebijakan Publik 

Pada dasarnya dalam konsep kebijakan publik (policy) diartikan 

dengan serangkaian konsep dan asas yang menjadi garis besar dan dasar 

rencana dalam pelaksaan suatu pekerjan kepemimpinan dan cara bertindak 

untuk mencapai tujuan bersama yang telah disepakati. Secara konseptual 

kebijakan publik dapat dilihat dari administrasi publik Chandler dan Plano 

(1988:107), mengatakan bahwa kebijakan publik adalah pemamfaatan yang 

strategis terhadap sumber-sumber daya yang ada, guna untuk memecahkan 

masalah publik atau pemerintah. Mereka beranggapan bahwa kebijakan publik 

merupakan suatu bentuk investasi yang kontinu oleh pemerintah demi 

kepentingan masyarakat agar masyarakat dapat hidup dan berpatisipasi dalam 

kebijakan pemerintah. 

Menurut William N. Dunn (2013:39), mengatakan bahwa kebijakan 

publik adalah suatu rangkaian pilihan-pilihan yang saling berhubungan yang 

di buat oleh lembaga atau pejabat pemerintah pada bidang-bidang yang 

menyangkut tugas pemerintah seperti pertahanan keamanan, energi, 

kesehatan, pendidikan, kesejahteraan masyarakat, kriminalitas di perkotaan 

maupun di perdesaan. 

Seterusnya menurut Thomas R. Dye (1989:1), mengatkan bahwa 

kebijakan publik adalah “Apapun yang dipilih pemerintah untuk dilakukan 

atau tidak dilakukan”. Dye mengatakan bahwa bila pemerintah memilih untuk 
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melakukan sesuatu maka harus ada tujuannya (objektifnya) dan kebijakan 

publik itu meliputi semua tindakan pemerintah, bukan hanya semata-mata 

merupakan pernyataan keinginan pemerintah atau pejabat negara saja. 

Selanjutnya menurut Carl J. Federick sebagaimana di kutip Leo 

Agustino (2008:07), mendefenisikan kebijakan serangkaian tindakan atau 

kegiatan yang di usulkan seseorang kelompok ataun pemerintah dalam rangka 

tujuan tertentu. Pendapat ini juga menunjukkan bahwa ide kebijakan 

melibatkan perilaku yang memiliki maksud dan tujuan merupakan bagian 

yang penting dari defenisi kebijakan, karena bagaimana pun kebijakan harus 

menunjukkan apa yang sesungguhnya di kerjakan dari pada apa yang di 

usulkan dalam beberapa kegiatan pada suatu masalah. 

Seterusnya menurut James E. Anderson dalam Hassel dkk (2008: 3), 

mengungkapkan bahwa kebijakan adalah “serangkaian tindakan yang 

mempunyai tujuan tertentu yang di ikuti dan dilaksanakan oleh seseorang 

perilaku atau sekelompok perilaku guna memecahkan suatu masalah tertentu”. 

Berdasarkan pendapat berbagai ahli di atas maka dapat disimpulkan 

bahwa kebijakan adalah tindakan-tindakan atau kegiatan yang sengaja 

dilakukan atau tidak dilakukan oleh seseorang, suatu kelompok atau 

pemerintah yang di dalamnya terdapat unsur keputusan berupa upaya 

pemilihan diantara berbagai alternatif yang ada guna mencapaimaksud dan 

tujuan tertentu. 

Kebijakan publik atau di kenal dengan public policy merupakan semua 

kebijakan yang berasal dari pemerintah, mulai dari kebijakan ekonomi, 

kebijakan kesehatan, kebijakan pertahanan keamanan dan beberapa kebijakan 
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lainnya. Disamping itu dilihat dari hirarkinya kebijakan public dapat bersifat 

nasional, regional maupun lokal seperti undang-undang, peraturan pemerintah, 

peraturan presiden, peraturan menteri, peraturan pemerintah daerah/provinsi, 

keputusan gubernur, peraturan daerah kabupaten/kota, dan keputusan 

bupati/walikota. 

Menurut Riant Nugroho (2011:142), kebijakan publik hadir dengan 

tujuan mengatur kehidupan bersama yang di cita-citakan. Jika cita-cita bangsa 

indonesia adalah mencapai masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan 

pancasila (ketuhanan, kemanusian, persatuan, demokrasi, dan keadilan) dan 

UUD 1945 (negara kesatuan republik indonesia yang berdasarkan hukum dan 

semata-mata kekuasaan), kebijakan publik adalah seluruh prasarana (jalan, 

jembatan, dan sebagainya) dan sarana (mobil, bahan bakar, dan sebagainya) 

untuk mencapai tempat tujuan tersebut. 

Menurut Riant Nuroho (2011:143), ada dua karakteristik dari 

kebijakan publik, yaitu: 

a. Kebijakan publik merupakan sesuatu yang mudah untuk dipahami, karena 

maknanya adalah hal-hal yang di kerjakan untuk mecapai tujuan nasional. 

b. Kebijakan publik merupakan sesuatu yang mudah diukur, karena 

ukurannya jelas yakni sejauh mana kemajuan pencapaian cita-cita sudah di 

tempuh. 

Sementara Young dan Quinn (Suharno 2008:44) membahas beberapa 

konsep kunci yang ada dalam kebijakan publik: 

a. Tindakan pemerintah yang berwenang. Kebijakan publik atau tindakan 

yang di buat atau diimplementasikan oleh badan pemerintahan yang 

memiliki kewenangan hukum, politis dan finansial untuk melakukannya. 
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b. Sebuah reaksi terhadap kebutuhan dan masalah dunia nyata. Kebijakan 

publik berusaha merespon masalah atau kebutuhan kongkrit yang 

berkembang dimasyarakat. 

c. Seperangkat tindakan yang berorientasi pada tujuan. Kebijakan publik 

biasanya bukanlah sebuah keputusan tunggal, melainkan terdiri dari 

beberapa pilihan tindakan atau strategi yang di buat 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. Namun, kebijakan publik bias juga 

dirumuskan berdasarkan keyakinan bahwa masalah sosial akan dapat di 

pecahkan oleh kerangka kebijakan yang sudah ada dan karenanya tidak 

memerlukan tindakan tertentu. 

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

Kebijakan publik berisi sebuah justifikasi terhadap 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 badan pemerintah, maupun oleh bebrapa 

perwakilan lembaga pemerintah. 

Menurut Kumorotomo (2005:242), kebijakan publik adalah suatu 

kesepakatan yang diperoleh melalui proses politik yang dimaksudkan untuk 

memecahkan masalah publik yang mendesak dalam masyarakat. pada 

umumnya rumusan dan arah kebijakan publik dapat diketahui dari ptoduk-
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produk Undang-Undang seperti Peraturan Presiden No 9 Tahun 2006 tantang 

konversi minyak tanah ke gas lpg serta peraturan lainnya. 

Seterusnya Harrold Laswell dan Kaplan (2011:113) berpendapat 

bahwa kebijakan publik hendaklah berisi tujuan, nilai-nilai, dan Praktek-

praktek sosial yang ada dalam masyarakat secara terarah (AG. Subarsno, 

2005:3) ada empat kegiatan pokok yang berkenaan dengan kebijakan publik 

yaitu: (1) Perumusan Kebijakan (2) Implementasi Kebijakan (3) Evaluasi 

Kebijakan (4) Revisi kebijakan, yang merupakan perumusan kembali dari 

kebijakan yang sudah ada. 

Berdasarkan pendapat berbagai ahli tersebut dapat ditarik kesimpulan 

bahwa kebijakan publik adalah serangkaian tindakan yang dilakukan atau 

tidak dilakukan oleh pemrintah yang berorientasi pada tujuan tertentu guna 

memecahkan masalah-masalah publik atau demi kepentingan publik. 

Kebijakan untuk melakukan sesuatu biasanya tertuang dalam ketentuan-

ketentuan atau peraturan perundang-undangan yang dibuat pemerintah 

sehingga memiliki sifat yang mengikat dan memaksa. Seperti kebijakan 

konversi minyak tanah ke gas LPG menjadi sebuah kebijakan terkait dengan 

program pengurangan subsidi energi, baik listrik maupun bahan bakar minyak 

(BBM). Dan untuk mengurangi beban Anggaran Pendapatan Belanja Negara 

(APBN) yang setiap tahunnya dibebani dengan besarnya subsidi yang harus 

ditanggung terutama untuk subsidi bahan bakar minyak (BBM).  

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2006 tentang 

kebijakan energi nasional bertujuan untuk mengarahkan upaya-upaya dalam 
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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 hokum konversi 

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

2008 berisi tentang Anggaran Pendapatan Belanja Negara, dimana didalamnya 

terdapat anggran untuk subsidi LPG. Seterusnya Peraturan Presiden  Nomor 

104 Tahun 2007 yang mengatur tentang penyediaan, pendistribusian LPG 3kg 

dan penetapan harga LPG 3kg menjadi dasar-dasar hukum koversi minyak ke 

gas LPG 3kg tersebut. 

 

2.2 Implementasi Kebijakan Publik 

Secara umum istilah implementasi dalam kamus bahasa Indonesia 

berarti pelaksanaan atau penetapan. Implementasi kebijakan merupakan aspek 

yang penting dari keseluruhan proses kebijakan, karena sebuah kebijakan yang 

sudah dibuat sedemikian rupa tidak akan membuat hasil jika kebijakan 

tersebut tidak diimplementasikan. 
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Menurut Suharno (2008:187), Implementasi kebijakan merupakan 

upaya pemerintah untuk melaksanakan salah satu tugas pokoknya, yakni 

memberikan pelayanan publik kepada masyarakat. 

Menurut Wibawa dalam Nogi (2005:7), Implementasi kebijakan 

merupakan pengejewantahan keputuhan mengenai kebijakan yang mendasar, 

biasanya tertuang dalam undang-undanng, namun dapat juga berbentuk 

instruksi-instruksin eksekutif yang penting atau keputusan perundangan. 

Seterusnya menurut Wahab (2005:64) Implementasi kebijakan dapat 

dipandang sebagai suatu proses pelaksanaan kebijakan yang telah disepakati 

secara bersama (biasanya dalam bentuk undang-undang, peraturan pemerintah, 

keputusan peradilan pemerintah eksekutif ataupun peraturan presiden maupun 

peraturan daerah). 

Dari uraian diatas dapat disimpulan bahwa implementasi merupakan 

suatu proses yang dinamis, dimana pelaksanaan kebijakan melakukan suatu 

aktivitas atau kegiatan, sehingga kegiatan yang telah direncanakan atau 

diprogramkan dapat berjalan seperti yang diinginkan. 

 

2.3 Efektivitas 

Efektivitas pada dasarnya berasal dari kata “efek” dan digunakan 

dalam istilah ini sebagai hubungan sebab akibat. Efektivitas juga dapat 

dijadikan ukuran keberhasilan suatu perencanaan yang akan dicapai pada 

suatu organisasi atau hal-hal tertentu dari sasaran yang telah di tetapkan 

melalui proses kegiatan. James L. Gibson dkk. (1996:38), mengatakan bahwa 

efektivitas adalah pencapaian sasaran dari upaya bersama. Derajat pencapaian 
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sasaran menunjukan derajat efektivitas. Tjokroamijojo (1987:3), mengatakan 

bahwa efektivitas, pelaksanaan administrasi lebih mencapai hasil seperti yang 

direncanakan, mencapai sasaran tujuan yang ingin dicapai dan lebih berdaya 

hasil 

Sedangkan menurut Keban (2004:140), mengakatkan bahwa suatu 

organisasi dapat dikatakan efektif kalau tujuan organisasi atau nilai-nilai 

sebagaimana yang telah ditetapkan sudah tercapai. Nilai-nilai yang telah 

disepakati bersama antara para stakeholder dari organisasi yang bersangkutan. 

Menurut Sondang P. Siagian (2008:4), efektivitas adalah 

pemamfaatan sumber daya, sarana dan prasarana dalam jumlah tertentu yang 

secara sadar di tetapkan sebelumnya untuk menghasilakan sejumlah barang 

atas jasa kegiatan yang di jalankannya. Efektivitas menunjukkan 

keberhasilannya dari segi tercapainya tidaknya sasaran yang telah ditetapkan. 

Jika hasil kegiatan semakin mendekati sasaran maka berarti makin tinggi 

tingkat keefektivannya. 

Ada pula menurut abdurahmat (2008:7), efektivitas adalah 

pemamfaatan sumber daya, sarana dan prasarana dalam jumlah tertentu yang 

secara sadar ditetapkan sebelumnya untuk menghasilkan sejumlah pekerjaan 

tepat pada waktunya. 

Aspek-aspek efektivitas berdasarkan pendapat muasaroh (2010: 13), 

dapat dijelaskan bahwa efektivitas suatu program dapat dilihat dari aspek-

aspek berikut ini: 

a. Aspek tugas atau fungsi. Yaitu, lembaga dikatakan efektivitas jika 

melaksanakan tugas atau fungsinya, begitu juga salah satu program 



 20 

pembelajaran akan efektif juka tugas dan fungsinya dapat dilaksanakan 

dengan baik. 

b. Aspek rencana atau program. Yang di maksud disini adalah sutu rencana 

yang telah terprogram dan dapat dilaksanakan dengan baik. 

c. Aspek tujuan atau kondisi ideal. Dimana suatu program kegiatan dikatakan 

efektif dari sudut hasil jika tujuan atau kondisi ideal program tersebut 

dapat di capai dengan sempurna. 

Dari pendapat berbagai ahli diatas dapat disimpulkan, efektivitas 

adalah pencapaian tujuan secara tepat memilih tujuan-tujuan yang tepat dari 

serangkaian alternative pilihan lainnya. Efektivitas bias juga diartikan sebagai 

pengukuran keberhasilan dalam pencapaian tujuan-tujuan yang telah di 

tentukan dan di sepakati secara bersama. 

 

2.4 Ukuran Efektivitas 

Ukuran efektivitas dapat dilihat atau diukur dari keberhasilan suatu 

program atau kebijakan yang telah ditetapkan secara bersama, Menurut 

pendapat Gibson Ivancevich (1996), ukuran efektivitas organisasi adalah 

sebagai berikut: 

a. Produksi adalah merupakan kemampuan organisasi untuk memproduksi 

jumlah dan mutu sesuai permintaan lingkungan. 

b. Efesiensi adalah merupakan perbandingan (ratio) atara output dengan 

input. 

c. Kepuasan adalah merupakan ukuran untuk menunjukan tingkat dimana 

organisasi dapat memenuhi kebutuhan masyarakat. 
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d. Keunggulan adalah tinggkat dimana organisasi dapat benar-benar tanggap 

terhadap perubahan internal dan eksternal. 

e. Pengembangan adalah merupakan ukuran kemampuan organisasi untuk 

meningkatkan apasitasnya dalam menghadapi tuntutan masyarakat. 

Sedangkan menurut Richard M. Steers (1985),ukuran efektivitas yaitu: 

a. Kualitas artinya kualitas yang dihasilkan oleh organisasi. 

b. Produktivitas artinya kualitas dari jasa yang dihasilkan. 

c. Kesiagaan yaitu penilaian menyeluruh sehubungan dengan kemungkinan 

dalam hal penyelesaian suatu tugas khusus dengan baik. 

d. Efisiensi merupakan perbandingan beberapa aspek prestasi terhadap biaya 

untuk menghasilkanprestasi tersebut. 

e. Penghasilan yaitu jumlah sumber daya yang masih tersisa setelah semua 

biaya dan kewajiban dipenuhi. 

f. Pertumbuhan adalah suatu perbandingan mengenai eksistensi sekarang dan 

masa lalunya. 

g. Stabilitas yaitu pemeliharaan struktur, fungsi dan sumber daya sepanjang 

waktu. 

h. Kecelakaan yaitu frekuensi dalam hal perbaikan yang berakibat pada 

kerugian waktu. 

i. Semangat kerja yaitu adanya perasaan terikat dalam hal pencapaian tujuan, 

yang melibatkan usaha tambahan, kebersamaan tujuan dan perasaan 

memiliki. 

j. Motivasi artinya adanya kekuatan yang muncul dari setiap individu untuk 

mencapai tujuan. 
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k. Kepaduan yaitu fakta bahwa para anggota organisasi saling menyukai satu 

sama lain, artinya bekerja sama dengan baik, berkomunikasi dan 

mengkoordinasikan. 

l. Keluwesan adaptasi artinya adanya suatu rangsangan baru untuk 

mengubah prosedur standar operasinya, yang bertujuan untuk mencegah 

keterbekuan terhadap rangsangan lingkungan. 

Efektivitas merupakan suatu standar akan terpenuhinya mengenai 

sasaran dan tujuan yang akan dicapai serta menunjukkan pada tingkat sejauh 

mana organisasi, program atau kegiatan melaksanakan fungsi-fungsinya 

secara optimal. Studi tentang efektivitas bertolak dari variabel-variabel, 

artinya konsep yang mempunyai nilai-nilai, dimana nilai-nilai tersebut 

merupakan ukuran dari pada efektivitas. 

 

2.5 Konversi minyak tanah ke gas LPG 3kg 

Pengertian konversi energi adalah perubahan bentuk energi dari yang 

satu menjadi bentuk energi lain. Textbook buku fisika tentang hukum 

konservasi energi mengatakan bahwa energi tidak dapat diciptakan (dibuat) 

ataupun dimusnahkan akan tetapi dapat berubah bentuk dari bentuk yang satu 

ke bentuk lainnya. 

Dalam kamus bahasa indonesia, konversi adalah perubahan di satu 

sistem pengetahuan ke sistem yang lain perubahan pemilikan atas suatu benda, 

tanah, dan sebagainya, perubahan suatu bentuk ke bentuk yang lain. 

Berdasarkan penegertian diatas, penulis berpendapat bahwa konversi minyak 

tanah ke gas LPG berarti pengalihan penggunaan bahan bakar minyak ke 

bahan bakar gas. 
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Ada beberapa pengertian konversi minyak tanah yang di ungkapkan 

oleh beberapa tokoh. Menurut Anggito Bbimanyu, Kepala Badan Fiskal 

(BKF) Departemen Keuangan, mengungkapkan bahwa: konversi minyak 

tanah merupakan upaya pengehematan peningkatan konsumdi bahan bakar 

minyak bersubsidi melalui penyediaan tabung gas dan sosialisasi. 

Sedangkan menurut Pertamina sebagai salah satu pihak yang ditunjuk 

pemerintah dalam pelaksanaan program konversi minyak tanah ke LPG 

mengungkapkan bahwa: program konversi minyak tanah ke gas LPG 

merupakan program pemerintah yang bertujuan untuk mengurangi subsidi 

BBM, dengan mengalihkan minyak tanah ke LPG. Program ini 

diimplementasikan dengan membagikan paket tabung lpg beserta isinya, 

kompor gas dan aksesorisnya kepada rumah tangga dan usaha mikro pengguna 

minyak tanah. 

Tidak banyak ahli atau pakar yang mengungkapkan definisi konversi 

minyak tanah ke LPG, namun dari tiga pendapat yang diuraikan tersebut dapar 

dikatakan bahwa pada intinya konversi minyak tanah ke LPG merupakan 

program yang di buat oleh pemerintah sebagai upaya untuk menghemat bahan 

bakar bersubsidi melalui penggunaan gas LPG yang dinilai lebih irit. 

Beberapa hal yang menjadi alasan bagi pemerintah dalam mengambil 

kebijakan tentang program konversi minyak tanah antara lain: 

a. Subsidi LPG lebih rendah dari pada subsidi minyak tanah. Penghematan 

subsidi mencapai Rp. 15 – 20 triliyun jika program konversi minyak tanah 

ke LPG ini berhasil. 
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b. LPG lebih sulit dioplos dan disalah gunakan. 

c. LPG lebih bersih dari pada minyak tanah, sehingga dapat mengurangi 

tingkat polusi udara. 

 

2.6 Distribusian 

Distribusi adalah kegiatan menyalurkan barang dan jasa dari produsen 

kepada konsumen. Tujuan diadakan distribusi adalah untuk meningkatkan 

daya guna tempat dan daya guna waktu. Sasaran distribusi adalah untuk 

meningkatkan penjualan barang dan efesiensi usaha.  

Ada tiga jenis sistem pendistribusian yang harus di ketahui, yaitu: 

a. Sistem distribusi lansung: produsen ke konsumen (tanpa perantara) 

b. Sistem semi tak lansung: produsen – perantara (dari produsen) ke 

konsumen 

c. Sistem tak lansung: produsen- perantara (orang lain) ke konsumen. 

Distribusi memegang peran penting dalam kehdupan sehari-hari dalam 

masyarakat. dengan adanya saluran distribusi yang baik dapat menjamin 

ketersediaan produk yang di butuhkan oleh masyarakat. tanpa ada distribusi 

produsen akan kesulitan untuk memasarkan produknya dan konsumen pun 

harus bersusah payah mencari produsen untuk memenuhi kebutuhannya. 

Sama halnya dengan distribusi kompor beserta aksesorisnya dan gas 

LPG 3kg, dengan adanya distribusi maka masyarakat dapat merasakan atau 

menikmati produk yang disrtibusikan oleh pemerintah. Disini pemerintah 

sebagai produsen an masyarakat sebagai konsumen, agar terjalinnya 

pendistribusian yang baik maka pemerintah menetapkan sistem distribusi semi 

tak lansung kepada masyarakat. dengan sistem distribusi semi tak lansung 
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pemerintah berhadap seluruh masyarakat merasakan program konversi minyak 

tanah ke gas LPG 3kg di seluruh indonesia. Adapun sistem distribusi semi tak 

lansung yaitu pemerintah pusat sebagai produsen dan pemerintah daeah 

sebagai perantara dan masyarakat sebagai konsumen yang berhak menerima 

program konversi minyak tanah ke gas LPG 3kg ini. 

 

2.7 Pandangan islam terhadap kebijakan publik 

Konsep kebijakan pemerintah dalam islam harus memiliki unsur 

keadilan dalam membuat dan menetapkan kebijakan, dan sikap jujur dalam 

menjalankan amanah yang diberikan oleh masyarakat kepada para pembuat 

kebijakan pemerintah. 

a. Keadilan 

Adil dalam segi kemasyarakatan dan pemerintahan adalah adil jika 

dia mengusahakan kemakmuran rakyat secara merata, baik dikota-kota 

maupun didesa-desa. 

Allah berfirman dalam al-qur’an: 

                             

                                

    

Artinya:  “Hai orang-orang yang beriman hendaklah kamu jadi orang-

orang yang selalu menegakkan (kebenaran) karena Allah, 

menjadi saksi dengan adil. Dan janganlah sekali-kali 

kebencianmu terhadap sesuatu kaum, mendorong kamu untuk 

berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat 

kepada takwa. Dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya 

Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan”. (Al-Maidah 

5:8) 
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Ada beberapa faktor yang menunjang keadilan, diantaranya: 

a) Tentang mengambil keputusan. Tidak berat sebelah dalam mengambil 

tindakan karena pengaruh hawa nafsu, angkara murkah ataupun karna 

kecintaan kepada seseorang. Rasulullah SAW dalam salah satu 

sabdanya mengingatkan agar janganlah seseorang hakim memutuskan 

perkara dalam keadaan marah. Emosi yang tidak stabil biasanya 

seseorang tidak adil dalam mengambil keputusan. 

b) Memperluas pandangan dan melihat persoalannya secara objektif. 

Mengumpulkan data dan fakta, sehingga dalam keputusan seadil 

mungkin. 

b. Jujur 

Jujur merupakan suatu yang termasuk golongan al-Akhlaku al-

Karimah (akhlak yang terpuji) yang selalu diwujudkan kehidupan sehari-

hari. Allah SWT memerintahkan orang-orang yang beriman untuk selalu 

berperilaku jujur, karena sesungguhnya kejujuran itu membawa 

keselamatan. Kejujuran bias berupa perkataan, bias juga perbuatan. Jujur 

dalam berkata artinya tidak berdusta, dan jujur dalam perbuatan artinya 

tidak curang. 

Sikap jujur akan terlihat dalam kemampuan menjalankan amanah 

yang diberikan orang yang jujur sudah pasti amanah dalam setiap 

kepercayaan yang diberikan kepadanya. 

c. Amanah 

Amanah adalah sesuatu yang diserahkan kepada pihak lain untuk 

dipeliharan dan dikembalikan kepada pihak lain untuk pemiliknya. Atau 
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dengan kata lain amanah adalah sifat bisa dipecaya, masyarakat telah 

memberikan memberikan kepercayaan kepada pemerintah untuk 

mengambil dan menetapkan kebijakan yang akan di buat. 

Amanat tersebut harus ditunaikan kepada ahlinya yaitu pemiliknya, 

dan ketika pemerintah menetapkan hukum dengan adil, dinyatakannya 

apabila menetapkan hukum kepada manusia. Ini berarti bahwa perintah 

berlaku adil itu ditujukan terhadap manusia secara keseluruhan. Dengan 

demikian baik amanat maupun keadilan harus ditunaikan dan ditegakkan 

tanpa membedakan agama, keturunan atau ras. 

 

2.8 Penelitian Terdahulu 

No Nama Judul Tujuan Penelitian Kesimpulan 

1 Desy 

Maryani 

Implementasi 

Kebijakan 

Pemerintah 

Tentang Konversi 

Minyak Tanah ke 

Gas Lpg di 

Kelurahan Teluk 

Belitung 

Kecamatan 

Merbau Kabupaten 

Kepulauan 

Meranti 

Untuk mengetahui 

implementasi 

kebijakan pemerintah 

tentang konversi 

minyak tanah ke gas 

LPG di Kelurahan 

Teluk Belitung 

Kecamatan Merbau 

Kabupaten Kepulauan 

Meranti 

adapun hasil penelitian 

ini menunjukkan bahwa 

persepsi masyarakat 

tentang program 

konversi minyak tanah 

ke gas lpg dalam 

kategori baik dalam 

melaksanakan program 

2 Maulidaya

nti 

Dampak Konversi 

Minyak Tanah Ke 

LPG Terhadap 

APBN dan 

Efesiensi Usaha 

Micro di Kota 

Bogor (Periode 

2005 - 2006) 

Untuk mengetahui 

dampak setelah di 

terapkan program 

konversi minyak 

tanah ke gas LPG 

terhadap struktur 

subsidi APBN dan 

efesiensi usaha mikro 

di Kota Bogor 

Hasil penelitian ini 

yaitu usaha mikro yang 

diteliti di khususkan 

pedagang pedagang 

bakso kaki lima di kota 

bogor. Adanya dampak 

terhadap program 

konversi minyak tanah 

ke gas lpg terhadap usha 
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micro berdampak 

efesien baik dari segi 

ekonomi, waktu dan 

tenaga bagi pedangang 

tersebut. 

3 Nurin Analisis Kebijakan 

Konversi Minyak 

Tanah ke LPG 

(Liquefied 

Petolium Gas) di 

Desa Banyakan 

Kecamatan 

Banyakan 

Kabupaten Kediri. 

Untuk menganalisa 

partisipasi lansung 

dari pemerintah dalam 

langka sosilisasi 

tentang program 

konversi minyak 

tanah ke gas lpg 

Adapun hasil penelitian 

ini tentang analisis 

kebijakan konversi 

minyak tanah ke gas 

LPG yaitu telah banyak 

masyarakat yang 

memahami arti penting 

dan tujuan kebijakan 

konversi minyak tanah 

ke gas lpg, dari 

sosialisasi yang 

dilakukan pemerintah 

kepada masyarakat, 

masyarakat juga 

menanggapi dengan 

fositif. namun meskipun 

demikian masyarakat 

masih merasa 

pemerintah kurang 

serius akan sosialisasi 

kebijakan ini. hal ini 

sebabkan kurangnya 

partisipasi lansung 

darinpemerintah dalam 

rangkaian kegiatan 

sosialisasi 
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2.9 Defenisi Konsep 

Untuk menghindari kesalah pahaman penafsiran dalam penelitian ini, 

maka terlabih dahulu penulis mengoperasikan beberapa konsep-konsep yang 

berhubungan dengan penelitian ini: 

a. Kebijakan publik 

Kebijakan publik adalah serangkaian tindakan yang dilakukan atau 

tidak dilakukan oleh pemrintah yanag berorientasi pada tujuan tertentu 

guna memecahkan masalah-masalah publik atau demi kepentingan publik. 

b. Efektifitas 

Efektivitas adalah pencapaian tujuan secara tepat memilih 

tujuan-tujuan yang tepat dari serangkaian alternatif pilihan lainnya. 

Efektivitas bias juga diartikan sebagai alat ukur keberhasilan dalam 

pencapaian tujuan-tujuan yang telah di tentukan dan di sepakati secara 

bersama. 

c. Konversi 

Pengertian konversi energi adalah perubahan bentuk energi dari yang 

satu menjadi bentuk energi lain. Textbook buku fisika tentang hukum 

konservasi energi mengatakan bahwa energi tidak dapat diciptakan (dibuat) 

ataupun dimusnahkan akan tetapi dapat berubah bentuk dari bentuk yang satu 

ke bentuk lainnya. 
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Table 2.1 

Indikator Efektivitas Kebijakan Pemerintah Tentang Konversi  

Minyak Tanah Ke Gas LPG 3kg Dinagari Tanjung  

Balit Kecamatan Pangkalan Koto Baru 

 

Referensi Indikator Sub Indikator 

Efektivitas Kebijakan 

Pemerintah Tentang 

Konversi Minyak 

Tanah Ke Gas Lpg 3 

Kg Studi Kasus Di 

Nagari Tanjung Balit 

Kecamatan 

Pangkalan Koto Baru 

1. Produksi 

 Kemampuan pemerintah untuk 
melaksanakan program konversi 

minyak tanah ke gas LPG 3kg 

 Sistem pendistribusian dan kualitas 
barang yang di distribusikan oleh 

pemerintah kepada masyarakat yang 

menerima program konversi minyak 

tanah ke gas lpg 3kg 

2. Efesiensi 

 Dampak yang akan ditimbulkan 

setelah dijalankan program 

kebijakan konversi minyak tanah ke 

gas LPG 3kg 

3. Kepuasan 

 Penilaian yang diberikan oleh 

masyarakat kepada 

pemerintahdengan adanya program 

konversi minyak tanah ke gas LPG 

3kg 

 hasil sebelum adanya penetapan 
program konversi minyak tanah ke 

gas LPG 3kg dan setelah adanya 

penetapan program konversi minyak 

tanah ke gas LPG 3kg 

4. Keunggulan 
 pemerintah cepat tanggap dalam 

menjalankan proram konversi 

minyak tanah ke gas lpg 3kg 

 

5. Pengembangan 

 kemampuan pemeritah untuk 
menyediakan permintaan yang 

bertambah dari masyarakat untuk 

menghindari terjadinya kelangkaan 

 kemampuan pemerintah untuk 

menyetarakan pendistribusian lpg 

beserta kompor dan aksesorisnya 

Sumber: Ukuran Efektivitas Berdasarkan Pendapat Gibson Ivancevich (1996) 
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2.10 Kerangka Pemikiran 

Setelah mengemukakan peraturan presiden tentang kovenersi minyak 

tanah ke gas LPG dan beberapa teori tentang variable yang diteliti, perlu 

dijelaskan landasan yang akan dilakukan dengan membuat kerangka berpikir 

berlandaskan teori penelitian, judul penelitian yang kemuadian di ukur dengan 

mengambil beberapa teori yang dijadikan indikator atau parameter serta 

fenomena yang terjadi. 

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan teori ukuran efektivitas 

Menurut pendapat Gibson Ivancevich (1996), ukuran efektivitas organisasi 

adalah sebagai berikut: 

a. Produksi adalah merupakan kemampuan organisasi untuk memproduksi 

jumlah dan mutu sesuai permintaan lingkungan. 

b. Efesiensi adalah merupakan perbandingan (ratio) antara output dengan 

input. 

c. Kepuasan adalah merupakan ukuran untuk menunjukan tingkat dimana 

organisasi dapat memenuhi kebutuhan masyarakat. 

d. Keunggulan adalah tinggkat dimana organisasi dapat benar-benar tanggap 

terhadap perubahan internal dan eksternal. 

e. Pengembangan adalah merupakan ukuran kemampuan organisasi untuk 

meningkatkan kapasitasnya dalam menghadapi tuntutan masyarakat. 
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Gambar 2.1 

Kerangka Pemikiran 

 

 

Gibson Ivancevich (1996), Ukuran 
Efektivitas: 

a. Produksi 

b. Efesiensi 

c. Kepuasan 

d. Keunggulan 

e. pengabangan 

 

Tingkat efektifan 

kebijakan 

pemerintah tentang 

konversi minyak 

tanah ke gas lpg 

3kg 

Efektivitas kebijakan pemarintah 

tentang konversi minyak tanah ke gas 

lpg 3kg 


