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BAB III 

TINJAUAN  PUSTAKA 

 

A. Tinjauan Umum tentang Hukum 

Hukum adalah keseluruhan peraturan dimana tiap-tiap orang yang 

bermasyarakat wajib mentaatinya, system peraturan untuk menguasai tingkah 

laku manusia dalam masyarakat atau bangsa, undang-undang, ordonasi, atau 

peraturan yang ditetapkan pemerintah dan di tanda tangani kedalam undang-

undang.
15

 Namun secara umum dapat dikatakan bahwa hukum adalah 

kumpulan peraturan-peraturan yang terdiri dari norma dan sanksi yang 

bertujuan untuk mengadakan ketertiban dalam pergaulan manusia sehingga 

keamanan dapat terpelihara.  

Adapun sumber dari hukum itu sendiri, bahwa sumber hukum adalah 

segala sesuatu yang menimbulkan aturan-aturan yang mempunyai kekuatan 

yang bersifat memaksa, yaitu apabila dilangar akan mendapatkan sanksi yang 

tegas dan nyata. Pada hakekatnya sumber hukum itu dapat dilihat dari 

berbagai segi antara lain:
16

 

1. sumber hukum dalam arti material adalah sumber hukum yang 

menentukan isi hukum. 

2. Sumber hukum dalam arti formil adalah sumber hukum yang di kenal 

dalam bentuknya. 
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Adapun sumber hukum formil itu sebagai berikut: 

a. Undang-undang 

b. Kebiasaan dan adat (custom) 

c. Traktat (treaty) 

d. Yurisprudensi (case law, judge made law) 

e. Pendapat ahli hukum (doktrin) 

Kemudian adanya subjek hukum dan objek hukum. Subjek hukum 

adalah sesuatu yang menurut hukum dapat memiliki hak dan kewajiban yang 

memiliki kewenangan bertindak, yang menjadi subjek hukum adalah 

manusia/orang pribadi (naturlijke person). Objek hukum adalah segala sesuatu 

yang bias berguna bagi subjek hukum dan dapat menjadi pokok suatu 

hubungan hukum, yang dilakukan oleh subjek hukum, biasanyan dinamakan 

benda atau hak yang dapat dimiliki dan di kuasai oleh subjek hukum.
17

 

Landasan hukum; 

1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen; 

2. Peraturan Presiden Nomor 104 Tahun 2007 tentang Penyediaan, 

Pendistribusian dan Penetapan Harga Liquefied Petroleum Gas Tabung 3 

Kilogram; 

3. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 21 Tahun 

2007 tentang Penyelenggaraan Penyediaan dan Pendistribusian Liquefied 

Petroleum Gas Tabung 3 Kg; 

                                                             
17
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4.  Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 26 Tahun 

2009 tentang Penyediaan dan Pendistribusian Liquefied Petroleum 

Gas; 

 

B. Pengertian Distribusi  

Dalam usaha untuk memperlancar arus barang atau jasa dari produsen 

dan konsumen, maka faktor penting yang tidak boleh diabaikan adalah 

memilih secara tepat saluran distribusi (channel of distributon).  

Pendistribusian adalah kegiatan pemasaran yang berusaha 

mempelancar serta mempermudah penyampaian produk dan jasa dari 

produsen kepada konsumen sehingga penggunaan sesuai (jenis, jumlah, harga, 

tempat dan saat) dengan yang diperlukan.  

Distribusi yang efektif akan memperlancar arus atau akses barang oleh 

konsumen sehingga dapat diperoleh kemudahan memperolehnya. Di samping 

itu konsumen juga akan dapat memperoleh barang sesuai dengan yang 

diperlukan.  

Produsen dan konsumen mempunyai kesenjangan spasial, waktu, nilai, 

keragaman, dan kepemilikan produk karena perbedaan tujuan serta persepsi 

masing-masing. Dengan distribusi dapat diatasi kesenjangan antara produsen 

dan konsumen. Saluran distribusi pada dasarnya merupakan perantara yang 

menjembatani antara produsen dan konsumen. Perantara tersebut dapat 

digolongkan kedalam dua golongan, yaitu: Pedagang perantara dan Agen 

perantara. Perbedaannya terletak pada aspek pemilikan serta proses negoisasi 

dalam pemindahan produk yang disalurkan tersebut.  



 

 
 

30 

1. Pedagang Perantara  

Pada dasarnya, pedagang perantara (merchant middleman) ini 

bertanggung jawab terhadap pemilikan semua barang yang dipasarkannya 

atau dengan kata lain pedagang mempunyai hak atas kepemilikan barang. 

Ada dua kelompok yang termasuk dalam pedagang perantara, yaitu ; 

pedagang besar dan pengecer. Namun tidak menutup kemungkinan bahwa 

produsen juga dapat bertindak  sekaligus sebagai pedagang, karena selain 

membuat barang juga memperdagangkannya. 

2. Agen Perantara  

Agen perantara (Agent middle man) ini tidak mempunyai hak milik 

atas semua barang yang mereka tangani. Mereka dapat digolongkan 

kedalam dua golongan, yaitu :  

a. Agen Penunjang  

1) Agen pembelian dan penjulan  

2) Agen Pengangkutan  

3) Agen Penyimpanan  

b. Agen Pelengkap  

1) Agen yang membantu dalam bidang financial  

2) Agen yang membantu dalam bidang keputusan  

3) Agen yang dapat memberikan informasi  

4) Agen khusus  

Keputusan perusahaan tentang distribusi menentukan bagaimana cara 

produk yang dibuatnya dapat dijangkau oleh konsumen. Perusahaan 
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mengembangkan strategi untuk memastikan bahwa produk yang 

didistribusikan kepada pelanggan berada pada tempat yang tepat. Untuk itu 

perlu halnya pemahaman tentang saluran distribusi yang tepat dalam sebuah 

usaha. Saluran distribusi adalah saluran yang digunakan oleh produsen untuk 

menyalurkan produk sampai ke konsumen atau berbagai aktivitas perusahaan 

yang mengupayakan agar produk sampai ketangan konsumen.
18

  

Dalam kamus bahasa Indonesia, pengertian distribusi adalah 

pembagian pengiriman barang-barang kepada orang banyak atau ke beberapa 

tempat.
19

 

Selain itu ilmuan ekonomi konvensional philip Kotler mendefinisikan 

distribusi adalah himpunan perusahaan dan perorangan yang mengambil alih 

hak, atau membantu dalam mengalihkan hak atas barang atau jasa tersebut 

berpindah dari produsen ke konsumen.
20

  

Dalam ekonomi konvensional distribusi diartikan sebagai pergerakan 

barang dari perusahaan manufaktur h ingga kepasar dan akhirnya di beli 

konsumen.
21

  

Secara garis besar, pendistribusian dapat diartikan sebagai kegiatan 

pemasaran yang berusaha memperlancar dan mempermudah penyampaian 

barang dan jasa dari produsen ke konsumen, sehingga penggunaannya sesuai 

dengan yang diperlukan (jenis, harga, tempat dan saat yang dibutuhkan).  
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Beberapa unsur pokok yang terkandung dalam definisi-definisi dimuka 

antara lain :  

1. Saluran merupakan sekelompok lembaga yang ada diantara berbagai 

lembaga yang mengadakan kerja sama untuk mencapai suatu tujuan.  

2. Karena anggota-anggota kelompok dapat terdiri atas beberapa lembaga, 

sepert pedagang dan agen maka ada sebagian yang ikut mempeoleh nama 

dan sebagian yang lain tidak. Tidak perlu bagi tiap saluran untuk 

menggunakan sebuah agen, tetapi pada prinsipnya setiap saluran harus 

memiliki seorang pedagang. Alasannya adalah bahwa hanya pedagang saja 

yang dianggap tepat sebagai pemilik untuk memindahkan barang. Dalam 

hal ini distribusi fisik juga merupakan kegiatan yang penting.  

3. Tujuan saluran pemasaran adalah untuk mencapai pasar-pasar tertentu. 

Jadi, pasar dijadikan sebagai tujuan akhir kegiatan saluran.  

4. Secara tersirat, saluran pemasaran melaksanakan kegiatan pokok untuk 

mencapai tujuan distribusi, yaitu menganalisis, merencanakan 

mengorganisasi, dan mengendalikan saluran distribusi agar dapat 

memberikan kepuasan kepada pelanggan.  

Distribusi adalah suatu proses penyampaian barang atau jasa dari 

produsen ke konsumen dan para pemakai, sewaktu dan dimana barang atau 

jasa tersebut diperlukan. Proses distribusi tersebut pada dasarnya 

menciptakan faedah (utility) waktu, tempat, dan pengalihan hak milik.  

Para ahli mengemukakan defenisi Distribusi sebagai berikut: 
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a. Menurut Winardi, yang dimaksud dengan saluran distribusi adalah 

sebagai berikut: “Saluran distribusi merupakan suatu kelompok 

perantara yang berhubungan erat satu sama lain dan yang menyalurkan 

produk-produk kepada pembeli”.
22

  

b. Menurut  Kotler, yang dimaksud dengan “Saluran distribusi adalah 

serangkaian organisasi yang saling tergantung dan terlibat dalam 

proses untuk menjadikan suatu barang atau jasa siap untuk digunakan 

atau dikonsumsi”. 

c. Menurut Warren J. Keegen, yang dimaksud dengan saluran distribusi 

adalah “Saluran distribusi adalah saluran yang digunakan produsen 

untuk menyalurkan barang tersebut dari produsen sampai ke konsumen 

atau pemakai industry”. 

d. Menurut Tjiptono, distribusi merupakan suatu proses kegiatan 

pemasaran yang bertujuan mempermudah kegiatan penyaluran barang 

atau jasa dari pihak produsen kepada pihak konsumen. 

Distribusi merupakan perantara yang menjembatani antara 

produsen dan konsumen. Terdapat beberapa tipe saluran yang dapat 

digunakan dapat digunakan dalam pendistribusian barang. Tipe saluran 

distribusi tersebut dapat digolongkan ke dalam 2 golongan yaitu golongan 

barang untuk dikonsumsi dan golongan barang indurstri. 

a. Golongan Barang Konsumsi, Barang konsumsi adalah barang-barang 

yang dibeli untuk dikonsumsikan. Pembeliannya didasarkan atas 
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kebiasaan membeli dari konsumen. Jadi, pembelinya adalah 

pembeli/konsumen akhir, bukan pemakai industri karena barang –

barang tersebut tidak diproses lagi, melainkan dipakai sendiri.
23

 

b. Golongan Barang Industri, Barang industri adalah barang-barang yang 

dibeli untuk diproses lagi atau untuk kepentingan dalam industri. Jadi, 

pembeli barang industri ini adalah perusahaan, lembaga, atau 

organisasi, termasuk non laba.
24

  

Distribusi adalah kegiatan meyalurkan barang dan jasa dari produsen 

ke konsumen. Tujuan diadakannya distribusi adalah untuk meningkatkan daya 

guna tempat dan daya guna waktu. Sasaran distribusi adalah untuk 

meningkatkan penjualan barang dan efesiensi usaha. Ada 3 macam sistem 

distribusi yang harus diketahui, yaitu : 

1. Sistem distribusi langsung : produsen ke konsumen (tanpa perantara) 

2. Sistem semi tak langsung : produsen - perantara (dari produsen) ke 

konsumen 

3. Sistem tak langsung : produsen - perantara (orang lain) ke konsumen. 

Distribusi memegang peranan penting dalam kehidupan sehari-hari 

dalam masyarakat. Dengan adanya saluran distribusi yang baik dapat 

menjamin ketersediaan produk yang dibutuhkan oleh masyarakat. Tanpa ada 

distribusi produsen akan kesulitan untuk memasarkan produknya dan 

konsumen pun harus bersusah payah mengejar produsen untuk dapat 

menikmati produknya. 
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Secara garis besar, pendistribusian dapat diartikan sebagai kegiatan 

pemasaran yang berusaha memperlancar dan mempermudah penyampaian 

barang dan jasa dari produsen ke konsumen, sehingga penggunaannya sesuai 

dengan yang diperlukan (jenis, harga, tempat dan saat yang dibutuhkan). 

Berdasarkan definisi diatas dapat diketahui adanya beberapa unsur 

penting yaitu: 

1. Saluran distribusi merupakan sekelompok lembaga yang ada diantara 

berbagai lembaga yang mengadakan kerjasama untuk mencapai suatu 

tujuan. 

2. Tujuan dari saluran distribusi adalah untuk mencapai pasar-pasar tertentu. 

Dengan demikian pasar merupakan tujuan dari kegiatan saluran. 

3. Saluran distribusi melaksanakan duakegiatan penting untuk mencapai 

tujuan, yaitu mengadakan penggolongan dan mendistribusikan. 

 

C. Tujuan Distribusi 

Adapun yang menjadi tujuan distribusi adalah sebagai berikut:
25

 

1. Menyampaikan barang atau jasa dari produsen ke konsumen. 

2. Mempercepat sampainya hasil produksi ketangan konsumen. 

3. Tercapainya pemerataan produksi. 

4. Menjaga kontinuitas produksi. 

5. Meningkatkan kualitas dan kuantitas produksi. 

6. Meningkatkan nilai guna barang dan jasa. 

                                                             
25

 www.artikelsiana.com, Tujuan dan Fungsi Distribusi. Diakses pada Tanggal 22 

Agustus 2015. 



 

 
 

36 

D. Fungsi Distribusi 

Fungsi distribusi dapat dikelompokkan menjadi dua, yaitu fungsi 

pokok dan fungsi tambahan. 

1. Fungsi Pokok Distribusi 

Adapun yang menjadi fungsi pokok distribusi adalah sebagai 

berikut: 

a. Pengangkutan (Transportasi) 

Pada umumnya tempat kegiatan produksi berbeda dengan 

tempat konsumen. Perbedaan tempat ini harus diatasi dengan kegiatan 

pengangkutan. Seiring dengan bertambahnya jumlah penduduk dan 

semakin majunya teknologi, maka kebutuhan manusiapun semakin 

bertambah banyak. Hal ini mengakibatkan barang yang disalurkan 

semakin besar sehingga membutuhkan alat transportasi 

(pengangkutan). 

b. Penjualan (Selling) 

Di dalam pemasaran barang selalu ada kegiatan menjual yang 

dilakukan oleh produsen. Pengalihan hak dari produsen kepada 

konsumen dapat dilakukan dengan penjualan. Dengan adanya 

kegiatan penjualan maka konsumen dapat menggunakan barang 

tersebut. 

c. Pembelian (Buying) 

Setiap ada penjualan berarti ada kegiatan pembelian. Jika 

penjualan barang dilakukan oleh produsen maka pembelian dilakukan 

oleh orang yang membutuhkan barang tersebut. 
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d. Penyimpanan (Stooring) 

Sebelum barang disalurkan kepada konsumen, biasanya 

disimpan terlebih dahulu. Dalam menjamin kesinambungan, 

keselamatan, dan keutuhan barang-barang perlu adanya penyimpanan 

(pergudangan). 

e. Pembakuan Standar Kualitas Barang  

Dalam setiap transaksi jual beli, banyak penjual maupun 

pembeli selalu menghendaki adanya ketentuan mutu, jenis, dan 

ukuran barang yang akan diperjualbelikan. Oleh karena itu perlu 

adanya pembakuan standar baik jenis, ukuran, maupun kualitas barang 

yang akan diperjual belikandengan tujuan barang yang akan 

diperdagangkan atau salurkan sesuai dengan yang diharapkan. 

f. Penanggung Resiko 

Seorang distributor harus menanggung resiko baik kerusakan 

maupun penyusutan barang. 

2. Fungsi Tambahan Distribusi 

Yang menjadi fungsi tambahan distribusi yaitu: 

a. Menyeleksi 

Kegiatan ini biasanya diperlukan untuk distribusi hasil 

pertanian dan produksi yang dikumpulkan dari beberapa pengusaha. 

b. Mengepak/Mengemas 

Untuk menghindari adanya kerusakan atau hilang dalam 

pendistribusian maka barang harus dikemas dengan baik. 
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c. Memberi Informasi 

Untuk memberi kepuasan yang maksimal kepada konsumen, 

produsen perlu memberi informasi secukupnya kepada perwakilan 

daerah atau kepada konsumen yang dianggap perlu informasi, 

informasi yang paling tepat bisa melalui iklan. 

3.  Faktor-faktor Saluran Distribusi 

Saluran distribusi yang paling bagus dapat dilihat dari 

pertimbangan pasar, pertimbangan produk, pertimbangan situasi dan 

kondisi, dan pertimbangan perantara. Berikut ini merupakan 

penjelasannya: 

a. Pertimbangan Pasar 

Yang termasuk dalam pertimbangan pasar adalah: 

1) Konsumen atau pasar industri, apabila pasarnya berupa pasar 

industri maka pengecer jarang atau bahkan tidak pernah digunakan 

dalam saluran ini. 

2)  Jumlah pembeli potensial, jika jumlah konsumen relatif kecil 

maka perusahaan dapat melakukan penjualan secara langsung. 

3) Konsentrasi geografis, jika pasar sasaran terkonsentrasi di satu 

wilayah tertentu atau lebih maka penjualan langsung melalui 

seorang tenaga penjual. 

4)  Jumlah pesanan, jika jumlah pesanan kecil maka perusahaan dapat 

menggunakan distribusi industri. Namun bila pasarnya monopoli 

maka tidak diperlukan perantara penjualan produk. Kedua jenis 
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pasar tersebut umumnya jarang terdapat dalam kehidupan, 

kalaupun ada jumlah produsen yang melayani pasar itu jumlahnya 

sangat sedikit, yang banyak adalah pasar monopolistic dan pasar 

oligopolistic. Untuk kedua jenis pasar itu diperlukan kecerdasan 

menilai situasi dan kondisi dalam memilih saluran distribusi. Bila 

memang tidak diperlukan penyebaran produk secara meluas maka 

mungkin hanya diperlukan satu atau dua pedagang eceran saja. 

Sebaliknya, bila dikehendaki penyebaran produk secara meluas 

maka diperlukan pedagang besar untuk mendistribusikan produk. 

b. Pertimbangan Produk 

Yang termasuk dalam pertimbangan produk adalah: 

1) Nilai unit, apabila nilai unit produk makin rendah maka saluran 

distribusi makin panjang. Sedangkan apabila nilai unit produknya 

relative tinggi maka saluran distribusinya pendek. 

2) Besar dan berat barang, apabila ongkos angkut terlalu besar 

disbanding nilai barangnya merupakan beban yang berat bagi 

perusahaan, maka sebagian besar beban tersebut dialihkan kepada 

perantara. 

3) Mudah rusaknya barang, apabila produk yang dijual mudah rusak 

maka perusahaan tidak perlu menggunakan perantara dalam 

saluran distribusinya. 

4) Sifat teknis, produsen atau penyediaan harus mempunyai penjual 

yang dapat menerangkan masalah teknis penggunaan dan 
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pemeliharaan serta memberi service baik sebelum maupun sesudah 

penjualan. 

5) Barang standar dan pesanan, jika barang yang dijual merupakan 

barang standar maka perlu diadakan persediaan pada penyalur. 

Sebaliknya, jika barang yang dijual berdasarkan pesanan maka 

penyalut tidak perlu mengadakan persediaan. 

c. Pertimbangan Situasi dan Kondisi 

Pasar sasaran dengan geografis tertentu juga memerlukan 

pertimbangan perantara saluran distribusi yang sesuai. Apabila produk 

diniatkan dengan pasar sasaran dengan daerah geografis tertentu maka 

perantara distribusi yang dipilih adalah perantara distribusi yang 

meliputi daerah geografis tersebut. 

d. Pertimbangan Perantara 

Dari segi perantara beberapa faktor yang perlu 

dipertimbangkan adalah sebagai berikut: 

1) Pelayanan yang diberikan perantara, jika perantara memberikan 

pelayanan yang baik maka produsen akan bersedia 

menggunakannya sebagai penyalur. 

2) Kegunaan perantara, perantara digunakan sebagai penyalur apabila 

dapat membawa produk dalam persaingan dan bersedia menjualkan 

lebih banyak macam produk perusahaan. 
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e. Memilih Tingkatan Cakupan Pasar 

Setiap peusahaan yang memiliki perantara pemasaran harus 

menentukan rencana atas cakupan pasar, atau tingkatan atas distribusi 

produk diantara toko pengecer. Cakupan pasar dapat diklasifikasikan 

sebagai berikut: 

1) Distribusi Intensif 

Untuk mencapai tingkatan cakupan pasar untuk semua 

konsumen, distribusi intensif digunakan untuk mendistribusikan 

produk hampir ke semua pasar. Distribusi intensif dipergunakan 

untuk produk-produk seperti permen karet dan rokok, dimana tidak 

banyak memakan tempat pada tempat penjualan dan tidak 

memerlukan keahlian pegawai took untuk menjual. 

2) Distribusi Selektif 

Distribusi selektif dipergunakan untuk mendistribusikan 

produk melalui toko yang dipilih. Sebagai contoh, beberepa 

peralatan mebel hanya dijual di toko yang menjual peralatan 

furniture, yang memerlukan beberapa keahlian. 

3) Distribusi Ekslusif  

Hanya satu atau beberapa toko yang menggunakan 

distribusi ini. Distribusi ini sangat berbeda dengan distribusi yang 

lainnya. Sebagai contoh, beberapa barang mewah didistribusikan 

secara khusus pada beberapa toko yang melayani konsumen 

kalangan atau kelas atas. 
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f. Strategi Distribusi 

Strategi distribusi penting dalam upaya perusahaan melayani 

konsumen tepat tepat waktu dan tepat sasaran. Keterlambatan dalam 

penyaluran mengakibatkan perusahaan kehilangan waktu dan kualitas 

barang serta di ambilnya kesempatan oleh pesaing. Oleh karna itu, 

perusahaan harus memiliki strategi untuk mencapai target pasar dan 

menyelengarakan fungsi distribusi yang berbeda-beda.  

Perlu di ketahui bahwa saluran distribusi memiliki fungsi 

tertentu. Fungsi-fungsi tersebut menunjukan betapa pentingnya strategi 

distribusi bagi perusahaan. Adapun fungsi saluran distribusi adalah 

sebagai berikut.
26

 

1) Fungsi transaksi  

Fungsi transaksi adalah fungsi yang meliputi bagaimana 

perusahaan menghubungi dan mengkomunikasikan produknya 

dengan calon pelangan. Fungsi ini membuat mereka sadar terhadap 

produk yang telah ada dan menjelaskan kelebihan serta manfaat 

produk tersebut. 

2) Fungsi logistic 

Fungsi logistic merupakan fungsi fungsi yang meliputi 

pengangkutan dan penyortiran barang. Termasuk sebagai tempat 

menyimpan, memelihara dan melindungi barang. Fungsi ini 
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penting agar barang yang diangkut tiba tepat waktu dan tidak rusak 

atau cepat busuk. 

3) Fungsi fasilitas 

Fungsi fasilitas meliputi penelitian dan pembiayaan. 

Penelitian yakni mengumpulkan informasi tentang jumlah anggota 

saluran dan pelangan lainnya. Pembiayaan adalah memastikan 

bahwa anggota saluran tersebut mempunyai uang yang cukup guna 

memudahkan aliran barang melalui saluran distribusi sampai ke 

konsumen akhir.  

Dalam strategi saluran distribusi terdapat beberapa tujuan yang 

hendak di capai perusahaan. Strategi yang di jalankan tersebut akan 

memberikan banyak manfaat dalam berbagai hal, seperti : 

1) Melayani konsumen secara cepat; 

2) Menjaga mutu produk agar tetap stabil; 

3) Menghemat biaya; 

4) Menghindari pesaing. 

Strategi yang akan di jalankan perusahaan di pengaruhi oleh 

berbagai faktor yang perlu dipertimbangkan karna faktor-faktor 

tersebut mempengaruhi berhasil tidaknya strategi yang di jalankan. 

Berikut faktor-faktor yang mempengaruhi strategi distribusi tersebut :
27
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1) Pertimbangan pembeli atau faktor pasar  

Karakteristik pelangan mempengaruhi keputusan apakah 

perlu mengunakan suatu pendekatan distribusi langsung. 

Perusahaan harus mempertimbangkan jumlah dan prekuensi 

pembelian; sasaran pelanggan, apakah sasaranya pasar konsumen 

atau pasar industry; serta lokasi geografisdan ukuran pasar.  

2) Karakteristik produk 

Produk yang kompleks, di buat khusus, dan mahal 

cenderung mengunakan saluran distribusi yang pendek dan 

langsung. Daur hidup produk juga menentukan pilihan saluran 

distribusi. Pada awal pembuatan, produk di jual secara langsung, 

tetapi dalam perkembangannya dapat digunakjan jasa prantara. 

Kepekaan produk, produk yang tidak tahan lama memerlukan 

saluran distribusi yang pendek.  

3) Faktor produsen atau pertimbangan pengawasan dan keuangan 

Produsen yang memiliki sumber daya keuangan, 

manajerial, dan pemasaran yang besar lebih baik mengunakan 

saluran langsung. Sebaliknya, perusahaan yang kecil dan lemah 

lebih baik mengunakan jasa prantara.  

Strategi distribusi melalui pemilihan saluran distribusi adalah 

jaringan dari organisasi dan fungsi-fungsi yang menghubungkan antara 

produsen dengan konsumen akhir. Dasar penentuan saluran distribusi 

untuk produk konsumen dan industry adalah sebagai berikut. 
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1) Dasar pemilihan dan penentuan saluran distribusi untuk produk 

konsumen terdiri dari: 

a) Produsen-konsumen 

Bentuk saluran distribusi yang paling pendek dan yang 

paling sederhana adalah saluran distribusi dari produsen ke 

konsumen, tanpa menggunakan perantara. Produsen dapat 

menjual barang yang dihasilkannya melalui pos atau langsung 

mendatangi rumah konsumen (dari rumah ke rumah). Oleh 

karena itu, saluran ini disebut sebagai saluran distribusi 

langsung atau saluran distribusi pendek. 

b) Produsen-pengecer-konsumen 

Seperti hal nya dengan jenis saluran yang pertama 

(produsen-konsumen), saluaran ini juga disebut sebagai saluran 

distribusi tidak langsung. Disini, pengecer besar melakukan 

pembelian pada produsen. Ada pula beberapa produsen yang 

mendirikan took pengecer sehingga dapat secara langsung 

melayani konsumen, dan tidak umum dipakai. 

c) Produsen-agen tungal-pengecer-konsumen 

Saluran disrtibusi semacam ini banyak digunakan oleh 

produsen, dan dinamakan sebagai saluaran distribusi 

tradisional. Disini produsen hanya melayani penjualan dalam 

jumlah besar kepada pedagang besar saja, tidak menjual kepada 
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pengecer. Pembelian oleh pengecer dilayani pedagang besar, 

dan pembelian oleh konsumendlayani pengecer saja. 

d) Produsen-agen-subagen-pengecer-konsumen 

Disini, produsen memilih agen (agen penjualan atau 

agen pabrik) sebagai penyalurnya. Ia menjalankan kegiatan 

perdagangan besar dalam saluran distribusi yang ada. Sasaran 

penjualannya terutama ditujukan kepada para pengecer besar. 

e) Produsen-agen-subagen-grosir-pengecer-konsumen 

Dalam saluran distrbusi, produsen sering menggunakan 

agen sebagai perantara untuk menyalurkan barangnya kepada 

pedagang besar yang kemudian menjualnya kepada toko-toko 

kecil. Agen yang terlihat dalam saluran distribusi ini terutama 

agen penjualan. 

Pendistribusian LPG Pasal 10 ayat (1) Pendistribusian LPG 

hanya dapat dilakukan oleh Badan Usaha pemegang lzin Usaha 

Niaga LPG. (2)Kegiatan pendistribusian LPG sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) dibedakan menjadi pendistribusian LPG 

Umum dan pendistribusian LPG Tertentu. 

2) Dasar pemilihan dan penentuan saluran distribusi untuk produk 

industry terdiri dari: 

a) Produsen-pemakai barang industry 

b) Produsen-dealer-pemakai barang industry  

c) Produsen-agen-dealer-pemakai barang industry
28
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E. Prosedur Penyaluran Gas LPG 3 Kg 

Kebutuhan gas saat ini sangat besar pada penduduk indonesia, ini 

disebabkan oleh diberhentikannya subsidi pemerintah pada minyak tanah 

sehingga mengakibatkan melonjaknya harga minyak tanah. Otomatis semua 

orang berpindah memakai gas daripada minyak tanah karena gas lebih murah. 

Pemerintah pun sudah mengatasi masalah ini dengan membagikan tabung gas 

dengan tujuan agar masyarakat berpindah dari pemakaian minyak tanah yang 

langka dan mahal sebagai bahan bakar kepada gas isi 3 kg. Saat ini hampir 

100% masyarakat memakai gas sebagai bahan bakar kompor, dengan 

demikian usaha penjualan gas isi 3 kg menjadi peluang yang bagus untuk 

diusahakan. Gas isi 3 kg dipilih karena kebanyakan masyarakat kita yang 

kebanyakan masyarakat menengah ke bawah memakai gas 3 kg ini. Kalau 

sudah mencapai target penjualan yang diinginkan atau setidak-tidaknya usaha 

ini sudah mulai berjalan dan stabil baru disediakan gas yang berisi 5 kg dan 12 

kg sebagai pelengkap.  

Untuk menjadi sub agen gas LPG 3 kg pertama-tama harus dilihat 

lokasi pasar. Kalau di daerah Sumatera Utara persaingan sangat ketat sebab   

sudah banyak subagen-subagen lain yang sudah buka lebih dahulu dan sudah 

punya nama, sehingga harga menjadi saling menjatuhkan antar sesama sub 

agen yang mengakibatkan keuntungan berkurang atau sedikit. Setelah 

mendapatkan lokasi yang sesuai dan menguntungkan langkah selanjutnya 

mendatangi agen gas LPG 3 Kg untuk menjadi sub agen dari agen tersebut.  
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Apa saja yang harus disiapkan untuk memulai menjadi sub agen gas 

LPG 3kg adalah inventaris 1 unit mobil pick up untuk pengangkutan dari agen 

dan pengantaran ke toko-toko, tapi biasanya para agen memberi servise 

delivery order jadi cukup pakai sepeda motor yang tiga rodanya yang dapat 

menampung 50 tabung untuk pengantaran ke toko-toko pelanggan saja, jadi 

kalau satu hari dua kali pengiriman untuk 100 tabung, nanti kalau sudah 

banyak orderan baru membeli mobil pick up, dengan perhitungan 

mendapatkan harga yng lebih murah karena gas diambil sendiri dari agennya 

dan pesanan sudah banyak. Kalau ada agen didaerah yang telah disurvey dan 

cocok padat dan rame maka akan lebih baik bekerja sama dengan mereka, 

karena biasanya mereka juga mengasi jatah 30 toko pelanggannya. Jatah 100 

tabung sehari itu adalah kebutuhan dari 30 toko pelanggan. Tapi bukan karena 

begitu kita puas, harus ada target yang harus dicapai.  

Langkah-langkah yang dibutuhkan yang dalam penyaluran gas LPG 3 

Kg :  

1. Mencari lokasi berpenduduk padat sekitar 4000 orang dan merupakan 

wilayah luar yang masih jarang subagen gasnya. 

2. Menemui agen gas terdekat untuk dijadikan suplaiyer dan melakukan 

negosiasi agar mendapatkan harga yang murah dengan memesan 200 

tabung gas, 100 tabung dikirim ke toko-toko pelanggan dan 100 tabung 

lagi sebagai stok cadangan di gudang. Dengan demikian ketika 100 tabung 

telah habis dan tabung kosong dikirin ke agen untuk pemesanan 100 

tabung terisi, stok yang 100 tabung digudang dikirin ke toko-toko 
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pelanggan sehingga persediaan tidak kosong dan pengiriman tidak 

tersendat. 

3. Menyewa tempat yang layak dan murah untuk dijadikan gudang tempat 

menampung stok cadangan. 

4. Berkeliling ke toko-toko untuk mendapat pelanggan baru, sampai 

mendapatkan setiap hari 60 pelanggan yang dapat menghabiskan 200 

tabung perhari sampai mencapai target menghabiskan 300 tabung perhari, 

diliat dari perkembangan selanjutnya sampai titik jenuhnya. 

5. Menjual ke toko-toko dengan harga yang murah sehingga mendapat 

banyak pelanggan terutama untuk penjualan pertama tabung dan isinya 

jangan mengambil banyak untung sehingga harga dijatuhkan untuk 

menarik pelanggan baru (harga pasaran untuk pembelian tabung dan isi 

Rp150.000,- bisa dijatuhkan menjadi Rp135.000,-).  

6. Menyediakan dana cadangan untuk pembelian 100 tabung, ini ditujukan 

untuk pemesanan dari pelanggan baru yang berhasil didapat sehingga tidak 

mengganggu persediaan untuk pelanggan lama. Agar mendapatkan 

keuntungan dan target yang dituju atau setidak-tidaknya mendekati target 

yang dituju, dengan cara mengambil untung sedikit sehingga banyak yang 

berlangganan yang akhirnya juga untung banyak. Untung banyak karena 

banyaknya pelanggan, ini membutuhkan negosiasi yang baik kepada agen 

yang menyuplai agar mau memberi harga murah. Karena semakin banyak 

jumlah yang dipesan semakin murah harga yang didapat dari agen. 
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Menurut Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 

26 Tahun 2009 tentang Penyediaan dan Pendistribusian Liquefied Petroleum 

Gas pasal 15 Dalam melaksanakan pendistribusian LPG, Badan Usaha 

pemegang lzin Usaha Niaga LPG wajib : 

1. Menjamin kesinambungan penyaluran LPG pada jaringan distribusi 

niaganya, antara lain dengan: 

a. Memiliki cadangan operasional LPG minimum selama 7 (tujuh) hari 

untuk LPG Umum yang dihitung dari volume penyaluran harian rata-

rata pada tahun sebelumnya; 

b. Memiliki cadangan kerja minimum selama 3 (tiga) hari dan cadangan 

operasional minimum selama 8 (delapan) hari untuk LPG Tertentu 

yang dihitung dari volume penyaluran harian rata-rata pada tahun 

sebelumnya; 

c. Menjamin dan memiliki rencana tanggap darurat (emergency 

response) pasokan dan distribusi LPG yang dapat diimplementasikan 

dalam jangka waktu 24 jam sejak terjadinya gangguan pasokan yang 

dapat menyebabkan kegagalan atau ketidaktersediaan LPG Tertentu di 

suatu Wilayah Distribusi Tertentu; dan 

d. Menyediakan, memiliki atau menguasai Sarana dan Fasilitas Niaga 

LPG. 

2. Menjamin standar dan mutu/spesifikasi LPG yang ditetapkan oleh 

Menteri: 

a. Menggunakan peralatan yang memenuhi standar yang berlaku; 
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b. Menjamin ketepatan berat isi LPG sesuai dengan persyaratan ukuran 

tabung LPG yang didistribusikan sampai tingkat konsumen LPG; 

c. Menjamin keselamatan dan kesehatan kerja serta pengelolaan 

lingkungan hidup; 

d. Memenuhi ketentuan-ketentuan yang telah disepakati di dalam 

perjanjian jual-beli LPG; 

e. Mempunyai komitmen dalam peningkatan pelayanan kepada pengguna 

LPG; 

f. Memenuhi dan mematuhi peraturan perundang-undangan. 

 

F. Pendistribusian Gas LPG 3 Kg 

1. Pengertian Gas LPG 

Liquified Petroleum Gas yang selanjutnya disebut LPG adalah gas 

hidrokarbon yang dicairkan dengan tekanan untuk memudahkan 

penyimpanan, pengangkutan, dan penanganannya yang pada dasarnya 

terdiri atas propana, butana, atau campuran keduanya. 

Gas LPG atau Liquefied Petroleum Gas (LPG) Pertamina dengan 

brand LPG, merupakan gas hasil produksi dari kilang minyak (Kilang 

BBM) dan kilang Gas, yang komponen utamanya adalah Gas propana 

(C3H8) dan butana (C4H10) lebih kurang 99 % dan selebihnya adalah Gas 

pentana (C5H12) yang dicairkan. LPG lebih berat dari udara dengan berat 

jenis sekitar 2.01 (dibandingkan dengan udara), tekanan uap LPG cair 

dalam tabung sekitar 5.0 – 6.2 Kg/cm2. Perbandingan komposisi, propana 

(C3H8) : butana (C4H10) = 30 : 70 Nilai kalori: + 21.000 BTU/lb. Zat 
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mercaptan biasanya ditambahkan kepada LPG untuk memberikan bau 

yang khas, sehingga kebocoran gas dapat dideteksi dengan cepat. 

LPG Pertamina dipasarkan dalam kemasan tabung 3 kg dan curah. 

LPG merupakan bahan bakar Gas cair yang tidak berwarna dan berbau. 

Tanpa hembusan angin, LPG akan menghambur secara perlahan dalan 

udara. Agar kebocoran gas dapat terdeteksi, Pertamina telah memberikan 

zat khusus dalam gas LPG yang disebut Mercaptane. Baunya yang khas 

dan menusuk dapat segera tercium oleh salah satu anggota keluarga. 

Diharapkan segera tanggap terhadap kebocoran pada peralatan LPG. 

Sifat LPG perlu diketahui, gas LPG bersifat Flammable (mudah 

terbakar). Dalam batas Flammabality, LPG adalah sumber api yang 

terbuka. Sehingga letup (percikan api) yang sekecil apapun dapat segera 

menyambar gas LPG. Maka pastikan bahwa bau gas LPG telah hilang 

sama sekali dari dalam rumah, walaupun membutuhkan waktu yang agak 

lama. Hal ini karena sifat gas LPG yang sangan lamban berputar di udara. 

Pertamina menggunakan Agen gas LPG 3 Kg dalam 

mendistribusikan gas LPG 3 Kg. Dengan Agen dan Penyalur gas LPG 3 

Kg yang cukup banyak dan tersebar di daerah yang sudah dikonversi, 

masyarakat tidak akan kesulitan dalam mendapatkan isi ulang gas LPG 3 

Kg. Berdasarkan kesetaraan nilai kalori, subsidi gas LPG lebih rendah 

daripada subsidi minyak tanah. Penghematan subsidgi dapat mencapai Rp 

15-20 Trilyun jika program ini berhasil. gas LPG lebih sulit dioplos dan 

disalahgunakan, gas LPG lebih bersih daripada minyak tanah. Subsidi Gas 
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LPG sudah berhasil diterapkan di negara-negara lain seperti India dan 

Brazil. 

2. Sasaran Distribusi Gas LPG 3 Kg 

Sesuai dengan Perpres No 104 Tahun 2007 Tentang Penyediaan, 

Pendistribusian, dan Penetapan Harga LPG Tabung 3 Kg maka penerima 

paket gas LPG 3 Kg adalah : 

a. Rumah Tangga. 

Rumah tangga yang berhak menerima paket LPG 3 Kg beserta 

kelengkapannya harus memenuhi persyaratan dan kriteria sebagai 

berikut: 

1) Ibu rumah tangga 

2)  Pengguna minyak tanah murni 

3) Kelas social C1 kebawah (pengeluaran<1,5 juta/bulan) 

4) Penduduk legal setempat dengan dibuktikan dan melampirkan KTP 

atau KK atau surat Keterangan dari Kelurahan setempat. 

b.  Usaha Mikro 

Usaha Mikro yang berhak menerima paket gas LPG 3 Kg beserta 

kelengkapannya harus memenuhi persyaratan dan kriteria sebagai 

berikut: 

1)  Usaha mikro tersebut merupakan pengguna minyak tanah untuk 

bahan bakar memasak dalam usahanya. 

2)  Penduduk legal setempat dengan dibuktikan dan melampirkan 

KTP atau KK atau surat Keterangan dari Kelurahan setempat. 
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3) Melampirkan surat keterangan usaha dari kelurahan setempat.  

Apabila dalam proses distribusi LPG 3 Kg secara gratis kepada 

masyarakat terdapat anggota masyarakat (Rumah Tangga atau Usaha 

Mikro) yang tidak memenuhi persyaratan diatas, akan tetapi sesuai kriteria 

berhak mendapatkan paket LPG 3 Kg secara gratis (contoh: penduduk 

musiman yang tidak memiliki KTP/ KK / Surat Keterangan dari kelurahan 

setempat), maka dapat diberikan paket LPG 3 Kg dengan melampirkan: 

a. Surat Keterangan dari Kelurahan setempat, atau 

b.  Surat Keterangan RT/RW setempat, atau 

c.  Berita Acara serah terima distribusi antara konsultan dengan penerima 

paket dilampiri dengan foto copy kartu identitas yang bersangkutan. 

 

G. Pengertian Perlindungan Konsumen 

Secara harfiah arti kata konsumen adalah (lawan dari produsen), setiap 

orang yang menggunakan barang.
29

 Tujuan penggunaan barang atau jasa itu 

nanti menentukan termasuk kelompok mana pengguna tersebut. Menurut 

pendapat AZ Nasution, konsumen adalah seorang yang membeli barang atau 

menggunakan jasa atau seseorang atau suatu perusahaan yang membeli barang 

tertentu atau menggunakan jasa tertentu, juga sesuatu atau seseorang yang 

menggunakan suatu persedian atau sejumlah barang.
30

 

Pengertian konsumen menurut Janus Sibadalok adalah hukum yang 

mengatur tentang pemberian perlindungan konsumen dalam rangka 

                                                             
29

 AZ. Nasution, Hukum Perlindungan Konsumen, Jakarta: Daya Widya, 1998, hal 42. 
30

 AZ. Nasution, Hukum dan Konsumen, Bandung: Citra Aditya Bakti, 1995, hal 69. 
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pemenuhan kebutuhannya sebagai konsumen. Hukum perlindungan konsumen 

menurut Janusmengatur hak dan kewajiban konsumen, hak dan kewajiban 

pelaku usaha, serta cara-cara mempertahankan hak dan menjalankan 

kewajiban tersebut.
31

 

Dilihat dari banyaknya istilah yang digunakan dalam mengartikan 

konsumen, maka pengertian konsumen itu sendiri beraneka ragam, dimana 

masing-masing ketentuan memiliki suatu kelebihan dan kekurangan. Menurut 

Meriam Badruizaman dikatakan bahwa “konsumen adalah pemakai terakhir 

dari benda dan/atau jasa (uinteindelijk Gubruiker Vas Goerderen En Deinster) 

yang diserahkan pada mereka oleh pengusaha.”
32

 

Menurut ketentuan pasal 1 angka 1 Undang-undang Perlindungan 

Konsumen,Perlindungan Konsumen  adalah segala upaya yang menjamin 

adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen. 

Perlindungan konsumen berbicara mengenai jaminan atau kepastian tentang 

terpenuhinya hak-hak konsumen.
33

Perlindungan konsumen mencakup 2 aspek 

yaitu: 

1. Perlindungan terhadap kemungkinan diserahkan kepada konsumen barang 

atau jasa yang tidak sesuai dengan apa yang telah disepakati atau 

melanggar ketentuan Undang-Undang. Hal ini mencakup bidang yang 

cukup luas, mulai dari penggunaan bahan baku, proses produksi, proses 

distribusi, desain produk, hingga mengenai ganti rugi yang diterima oleh 
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 Janus Sidabalok, Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia, Bandung: Citra Aditya 

Bakti, 2006,hlm. 45. 
32

 Meriam Baidruizaman, Perlindungan Hukum Konsumen dilihat darinSudut Perjanjian 

Baku (standar), Bandung: Bina Cipta, 1986, hal. 55. 
33
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konsumen bila terjadi kerugian karena mengkonsumsi produk yang tidak’’ 

sesuai. 

2. Perlindungan terhadap diberlakukanya kepada konsumen syarat-syarat 

yang tidak adil. Hal ini berkaitan erat dengan perilaku produsen dalam 

memproduksi dan mengedarkan produknya. Mulai dari kegiatan promosi 

dan periklanan, standar kontrak, harga, hingga layanan purnajual. 

1. Asas dan Tujuan Perlindungan Konsumen  

Asas-asas yang dianut dalam perlindungan konsumen menurut pasal 2 

Undang-undang perlindungan konsumen adalah: 

1. Asas Manfaat 

Asas ini mengandung makna bahwa penetapan Undang-undang 

perlindungan konsumen harus memberikan manfaat yang sebesar-

besarnya kepada kedua belah pihak, konsumen dan pelaku usaha. 

Sehingga tidak ada satu pihak yang kedudukanya lebih tinggi 

disbanding pihak lainnya. Kedua belah pihak harus  memperoleh hak-

haknya.  

2. Asas Keadilan 

Penerapan asas ini dapat dilihat dipasal 4 – 7 Undang-undang 

perlindungan konsumen yang mengatur mengenai hak dan kewajiban 

konsumen serta pelaku usaha. Diharapkan melalui asas ini konsumen 

dan pelaku usaha dapat memperoleh haknya dan menunaikan 

kewajibannya secara seimbang. 
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3. Asas Keseimbangan  

Melalui penerapan asas ini, diharapkan kepentingan konsumen, 

pelaku usaha serta pemerintah dapat terwujud secara seimbang, tidak 

ada pihak yang lebih dilindungi.  

4. Asas Keamanan dan keselamatan konsumen 

Diharapkan penerapanUndang-undang perlindungan konsumen 

akan memberikan jaminan atas keamanan dan keselamatan konsumen 

dalam pengunaan, pemakaian, dan pemanfaatan barang dan atau jasa 

yang dikonsumsi atau digunakan. 

5. Asas Kepastian Hukum 

Dimaksudkan agar baik konsumen dan pelaku usaha mentaati 

hukum dan memperoleh keadilan dalam penyelengaraan perlindungan 

konsumen, serta negara menjamin kepastian hukum. 

Sebagaimana telah disebutkan sebelumnya, perlindungan konsumen 

bertujuan untuk melindungi konsumen dalam rangka pemenuhan 

kebutuhanya sebagai konsumen dan tidak bertujuan untuk mematikan 

pelaku usaha, melainkan menjadi pecut bagi pelaku usaha untuk 

meningkatkan kualitas produk dan pelayannya. Tujuan Perlindungan 

konsumen menurut pasal 3 Undang-undang Perlindungan Konsumen 

adalah: 

1. Meningkatkan kesadaran, kemampuan, dan kemandirian konsumen 

untuk melindungi diri ; 
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2. Mengangkat harkat dan martabat konsumen dengan cara 

menghindarkannya dari ekses negatifpemakaian barang dan atau jasa; 

3. Meningkatkan pemberdayaan konsumen dalam memilih, menentukan, 

dan menuntut hak-haknya sebagai konsumen; 

4. Menciptakan system perlindungan konsumen yang mengandung unsur 

kepastian hukum dan keterbukaan informasi serta akses untuk 

mendapatkan informasi; 

5. Menumbuhkan kesadaran pelaku usaha mengenai pentingnya 

perlindungan konsumen sehingga tumbuh sikap yang jujur dan 

bertangung jawab dalam berusaha; 

6. Meningkatkan kualitas barang dan atau jasa yang menjamin 

kelangsungan usaha produksi barang dan atau jasa, kesehatan, 

kenyamanan, keamanan, dan keselamatan konsumen.
34

 

2. Hak dan kewajiban konsumen 

Tinjauan tentang Konsumen Tabung Gas Dalam Undang-Undang 

Nomor  8 Tahun 1999 pada Pasal 4, dinyatakan hak konsumen adalah: 

a. hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam 

mengkonsumsi barang dan/atau jasa; 

b. hak untuk memilih barang dan/atau jasa serta mendapatkan barang 

dan/atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta 

jaminan yang dijanjikan; 
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c. hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan 

jaminan barang dan/atau jasa; 

d. hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan/atau jasa 

yangdigunakan; 

e. hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan, dan upaya 

penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut; 

f. hak untuk mendapat pembinaan dan pendidikan konsumen; 

g. hak unduk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta 

tidakdiskriminatif; 

h. hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian, 

apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan 

perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya; 

i. hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan 

lainnya. Kewajiban konsumen diatur dalam pasal 5 UUPK yang 

menyatakan : 

1) Membaca atau mengikuti petunjuk informasi dan prosedur 

pemakaian atau pemanfaatan barang/atau jasa demi keamanan dan 

keselamatan. 

2) Beritikad baik dalam melakukan transaksi pembelian barang/atau 

jasa 

3) Membayar sesuai dengan nilai tukar yang disepakati 

4) Mengikuti upaya penyelesaian hukum sengketa perlindungan 

konsumen yang patut. 
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Badan Usaha yang melaksanakan kegiatan penyediaan dan 

pendistribusian LPG wajib :
35

 

1) menjamin dan bertanggung jawab atas penggunaan tabung, 

peralatan, keakuratan dan sistem alat ukur yang memenuhi standar 

sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; 

2)  menjamin penerapan kaidah keteknikan yang baik, standar dan 

mutu LPG; 

3)  menjamin keselamatan minyak dan gas bumi, yang terdiri dari 

keselamatan umum, keselamatan pekerja, keselamatan lingkungan 

dan keselamatan instalasi sesuai dengan ketentuan peraturan 

perundang-undangan; 

4) menyampaikan informasi mengenai keselamatan pemanfaatan dan 

penggunaan LPG kepada Pengguna LPG. 

Kendala yang dihadapi dalam upaya perlindungan konsumen di 

Indonesia tidak terbatas pada rendahnya kesadaran konsumen akan hak, tetapi 

juga adanya persepsi yang salah dikalangan sebagian besar produsen bahwa 

perlindungan terhadap konsumen akan menimbulkan kerugian terhadap 

produsen. Persepsi yang keliru dikalangan pengusaha ini akan dengan mudah 

diluruskan apabila disadari beberapa pertimbangan berikut ini: 

1. bahwa konsumen dan produsen adalah pasangan yang saling 

membutuhkan, usaha produsen tidak akan dapat berkembang dengan baik 

bila konsumen berada pada kondisi yang tidak sehat akibat banyaknya 

produk yang cacat; 
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2. bahwa ada produsen yang melakukan kecurangan dalam melakukan 

kecurangan dalam melakukan kegiatan usaha. Kecurangan ini tidak hanya 

merugikan konsumen saja, tetapi juga akan merugikan produsen yang jujur 

dan bertangung jawab; 

3. kesempatan untuk mengembangkan dan meningkatkan usaha bagi 

produsen yang bertangung jawab dapat diwujudkan tidak dengan jalan 

merugikan kepentingan konsumen, tetapi dapat dicapai melalui 

penindakan terhadap produsen yang melakukan kecurangan dalam 

melakukan kegiatan usahanya; 

4. bahwa beban konpensasi atas kerugian konsumen akibat pemakaian 

produk cacat telah diperhitungkan sebagai komponen produksi, tetapi 

ditangung bersama oleh seluruh konsumen yang memakai produk yang 

tidak cacat. 

Bertolak dari keadaan yang demikian, perlindungan hukum terhadap 

hak konsumen tidak dapat diberikan oleh satu aspek hukum saja, melainkan 

oleh system perangkat hukum yang mampu memberikan perlindungan yang 

simultan dan komprehensif sehingga terjadi persaingan yang jujur yang secara 

langsung atau tidak langsung akan menguntungkan konsumen.
36
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