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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang  

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 Kabupaten kepulauan meranti 

yang dapat mengatur rumah tangganya sendiri. Dalam perekonomian di   

Indonesia, pemerintah bertindak sebagai pengawas dan pemain sesuai dengan 

Undang-undang 1945 pemerintah harus berperan  seta  dalam  perekonomian  

dan melakukan interpensi jika  diperlukan tetapi  tetap  mengakui  keberadaan  

pihak  swasta. Salah  satu  peran  pemerintah adalah peran distribusi dimana 

peran ini mengharuskan pemerintah untuk memperhatikan proses 

pendistribusian gas LPG 3 Kg ke masyarakat sehingga tepat pada sasaran. 

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 
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ditunjuk untuk melaksanakan penyediaan dan pendistribusian gas LPG 3 

Kg. dengan masuknya gas LPG 3 Kg di Kabupaten kepulauan meranti akan 

membuat pemerintah Kabupaten kepulauan meranti bersama Dinas 

Perindustrian dan Perdagangan untuk melakukan pengawasan terhadap 

pendistribusian gas LPG 3 Kg di Kabupaten kepulauan meranti guna 

memenuhi kebutuhan akan bahan bakar bagi keperluan hidup masyarakat. 

Dinas Perindustrian dan Perdagangan kabupaten kepulauan meranti 

mempunyai tugas melaksanakan sebahagian urusan pemerintah daerah 

kabupaten 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 Kabupaten kepulauan 

meranti. Pendistibusian gas LPG 3 Kg akan berpengaruh terhadap 

kelangsungan hidup masyarakat, apabila pendistribusain ini tidak sesuai akan 

menimbulkan dampak negative berupa penyalahgunaan dan tindakan 

kriminal terhadap gas LPG 3 Kg sehingga terjadi kelangkaan pasokan gas 

LPG 3 Kg. Oleh karena itu pemerintah harus melakukan suatu tindakan yang 

dapat mencegah terjadinya hal 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 
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diperlukan untuk menyangkat 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. 

Kabupaten Kepulauan Meranti sendiri merupakan Kabupaten paling 

miskin di Riau. Hal tersebut disebabkan rendahnya tingkat perekonomian 

daerah  hampir di segala bidang. Besaran jumlah penduduk miskin di 

Kabupaten tersebut mencapai 30 persen dari total jumlah penduduk yang ada. 

Jumlah tersebut hampir sama dengan jumlah penduduk miskin di salah satu 

Kabupaten di Papua yang mencapai 93 persen. Berikut bukti jumlah 

penduduk miskin yang ada di Kabupaten Kepulauan Meranti berdasarkan 

Kecamatan. 

Tabel 1.1 Masyarakat Miskin Di Kabupaten  Kepulauan Meranti  Tahun 

2017 

 

No. Nama Kecamatan Jumlah Masyarakat Miskin (dalam %) 

1 Merbau 6.45 

2 Pulau Merbau 5.78 

3 Rangsang 7.20 

4 Rangsang Barat 6.25 

5 Tebing Tinggi 6.50 

6 Tebing Tinggi Timur 8.46 

7 Rangsang Pesisir 6.75 

8 Tasik Putri Puyu 6.80 

9 Tebing Tinggi Barat 7.45 

JUMLAH 61.64 

       Sumber: BPS Kabupaten Kepulauan Meranti, 2017 
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Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat bahwa masih terdapat di 

masing-masing kecamatan di kabupaten kepulauan meranti yang memiliki 

penduduk miskin. Dimana dari 9 kecamatan diatas terdapat kecamatan tebing 

tinggi timur yang memiliki jumlah penduduk miskin tertinggi, yaitu sebanyak 

8.46 ribu. Sedangkan kecamatan yang paling sedikit penduduk miskinnya 

yaitu pulau merbau, sebanyak 5.78 ribu. Hal diatas diperkuat oleh pernyataan 

yang diungkapkan oleh bapak aden gultum selaku kepala BPS: 

“Di kepulauan meranti sendiri masih terdapat banyak penduduk miskin, 

dimana di kepulauan meranti merupakan salah satu kabupaten yang memiliki 

penduduk miskin tertinggi di bandingkan kabupaten dan kota yang ada di 

provinsi riau”. (Selasa, 3 maret 2018) 

Tabel 1.2 Rumah Tangga Yang Menggunakan Gas LPG 3 Kg di 

Kecamatan Tebing Tinggi 

 

No. 
Nama 

Desa/Kelurahan 

Jumlah 

KK 

Jumlah KK 

Pakai Elpiji 3 Kg 

Jumlah KK 

Pakai Minyak 

Tanah 

1. Sesap 265 150 115 

2 Alah air  193 120 73 

3 Alah air timur 203 178 25 

4 Banglas 445 445 0 

5 Banglas barat 253 235 18 

6 Selatpanjang barat 114 38 76 

7 Selatpanjang timur 72 32 40 

8 Selatpanjang kota 53 40 13 

9 Selatpanjang 

selatan 
45 35 10 

Sumber : Dinas Perindustrian Dan Perdagangan Kabupaten Kepulauan 

Meranti 2017 

 

Banyaknya penduduk miskin yang terdapat di kabupaten kepulauan 

meranti terkhusus kecamatan tebing tinggi, maka diharapkan pemerintah 
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dapat melakukan pengawasan yang lebih terutama dalam pendistribusian gas 

LPG3 Kg. Pengawasan yang dilakukan oleh Dinas Perindustrian dan 

Perdagangan Kabupaten Kepulauan Meranti terhadap distribusi gas LPG 3 

Kg di Kecamatan Tebing Tinggi Sesuai dengan Pepres No. 104/2007 Tentang 

Penyediaan, Pendistribusian, Penetapan Harga LPG Tabung 3 Kg berupa: 

a. Melaksanakan pengawasan terhadap ketepatan harga eceran gas LPG 

3 Kg, jumlah, sasaran, waktu dan mutu dari gas LPG 3 Kg. 

b. Melaksanakan pengawasan terhadap peredaran tabung, 

penyimpangan dan penyalah gunaan gas LPG 3 Kg. 

c. Melaksanakan pengawasan terhadap peredaran selang, regulator 

pengganti, dan aksesoris yang berstandar SNI dengan melakukan 

sosialisasi terhadap distribusi, keamanan dalam distribusi gas LPG 

3 Kg. 

Di Kecamatan Tebing Tinggi Kabupaten Kepulauan Meranti sendiri 

terdapat 4 agen yang menyalurkan gas LPG kepada tiap kecamatan yang ada 

di kabupaten kepulauan meranti. Dimana agen tersebut menyalurkan gas LPG 

kepada masyarakat dengan diawasi oleh Dinas Perindustrian, Perdagangan, 

Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (Disperindagkop-UKM) Kepulauan 

Meranti. Para agen juga menyalurkan gas LPG kepada para pedagang untuk 

diperjual belikan kepada masyarakat yang ada didaerah mereka masing-

masing. Berikut nama-nama agen penyalur gas LPG yang ada di kabupaten 

kepulauan meranti: 
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Tabel 1.3  Agen Penyalur Gas Lpg Di Kabupaten Kepulauan Meranti 

NO. AGEN LOKASI 

1 PT. Mutiara Riski Tanjung Harapan kelurahan Selat 

Panjang Kec Tebing Tinggi Kepulauan 

Meranti 

2 CV. Permina Jaya Meranti Pelabuhan Beran Perum I Kel. Selat 

Panjang Kec Tebing Tinggi Kab 

Kepulauan Meranti 

3 CV. Meranti Sofia Jl. Jawi‐jawi No 49B Selat Panjang 
Kota Kec. Tebing Tinggi Kab. Kep. 

Meranti 

4 CV. Berkat Jaya Sehati Jl. T Umar No 106 A Selat Panjang 

Barat ‐ Tebing Tinggi Kepulauan 
Meranti 

Sumber: Disperindag Kabupaten Kepulauan Meranti, 2018 

 

Berdasarkan tabel diatas, bahwa di kepulauan meranti terdapat 4 agen 

yang menyalurkan gas LPG 3 Kg, dimana dari keempat agen tersebut 

diantaranya terdapat satu agen yang berbentuk PT, yaitu PT mutiara riski 

yang berada didaerah Tanjung Harapan kelurahan Selat Panjang Kec Tebing 

Tinggi Kepulauan Meranti. Selanutnya terdapat tiga agen lagi yang 

berbentuk CV yaitu CV. Permina Jaya Meranti berada didaerah Pelabuhan 

Beran Perum I Kel. Selat Panjang Kec Tebing Tinggi Kab Kepulauan 

Meranti,  CV. Meranti Sofia berada didaerah Jl. Jawi‐jawi No 49B Selat 

Panjang Kota Kec. Tebing Tinggi Kab. Kep. Meranti dan CV. Berkat Jaya 

Sehati berada didaerah CV. Berkat Jaya Sehati. 

Namun dalam penyaluran gas LPG 3 Kg ini, di Kecamatan Tebing 

Tinggi kepulauan meranti terdapat beberapa penyimpangan yang terjadi 

yaitu: 

Pertama, masih ditemukannya perbedaan harga jual eceran gas LPG 3 

Kg yang dilakukan oleh beberapa penyalur gas LPG 3 Kg, dimana penyalur 



 

 

7 

menjual gas LPG 3 Kg dengan harga Rp 26.000,- sampai Rp 30.000,- 

pertabung di dalam Kabupaten kepulauan meranti dimana harga tersebut 

melebihi harga jual HET gas LPG 3 Kg yang ditetapkan pemerintah, 

seharusnya penyalur menjual dengan harga eceran tertinggi (HET) yaitu Rp 

22 .000  sampa i  25 .000  pertabung. Harga ini didasari atas Surat 

Keputusan Bupati Kepulauan Meranti Nomor 113 tahun 2016 tentang 

penetapan HET LPG 3 Kg untuk pangkalan dan agen. 

Kedua, Permasalahan yang ditemukan dilapangan berupa masih 

belum sepenuhnya lengkap dan berfungsi dengan baik sarana dan 

prasarana yang ada pada Agen gas LPG 3 Kg di Kabupaten kepulauan 

meranti, seperti keadaan gudang yang masih kurang memadai, belum 

berfungsinya Alat Dekstop (Alat Perangkat Komputer) yang beguna untuk 

memonitor dan mengawasi proses transaksi jual beli gas LPG 3 Kg dengan 

masyarakat, selain itu juga masih kurangnya peralatan keamanan berupa 

racun api untuk memadamkan api dan timbangan Becana air. 

Ketiga, Penyalur gas LPG 3 Kg masih melakukan penebusan 

kepada 2 Agen gas LPG 3 Kg bahkan lebih, selain itu penyalur juga 

melakukan penjualan gas LPG 3 Kg keluar Kabupaten kepulauan meranti 

yang seharusnya tidak boleh dilakukan, karena setiap tabung memiliki segel 

dan tanda yang berbeda di setiap daerah serta dapat mengurangi pasokan buat 

masyarakat di dalam Kabupaten kepulauan meranti. 

Keempat, terdapat beberapa penyalur yang tidak resmi tumbuh dan  

berkembang di  Kabupaten kepulauan meranti,  penyalur tersebut  akan  

http://pekanbaru.tribunnews.com/tag/kepulauan-meranti
http://pekanbaru.tribunnews.com/tag/lpg


 

 

8 

dapat  merugikan masyarakat  Kabupaten kepulauan meranti  dari  segi  

keberadaan,  keamanan  karena keberadaannya yang tidak resmi akan menjadi 

permasalahan baru bagi pemerintah dan dapat menghambat dalam 

pendistribusian gas LPG 3 Kg. 

Kelima, Masih kurangnya kesadaran masyarakat tentang keamanan 

dan keselamatan dalam melakukan pendistribusian gas LPG 3 Kg, yaitu 

dengan masih banyaknya masyarakat yang membawa dan menjajakan gas 

LPG 3 Kg menggunakan motor keranjang dengan membawa gas LPG 3 Kg 

melebihi kapasitas dan daya angkut barang berbahaya. 

Keenam, Gas LPG 3 Kg disalurkan yang seharusnya kepada 

masyarakat miskin dan ekonomi lemah tetapi pada kenyataanya tidak sesuai. 

Dimana masih ada penyaluran gas LPG 3 Kg kepada masyarakat yang 

berpenghasilan menengah hingga tinggi. Hal ini dibenarkan oleh bapak suardi 

selaku pegawai dinas perdagangan kabupaten meranti, dimana beliau 

mengatakan bahwa: “Dalam penyaluran gas LPG 3 kg ini masih kami temui 

para pengguna tidak sepenuhnya dinikmati oleh masyarakat miskin dan 

pelaku usaha mikro kecil tetapi juga dinikmati oleh pelaku usaha berskala 

menengah yang beromzet lebih Rp 1 juta ke atas”. (Wawancara, 30 April 

2018) 

Ketujuh, berkurangnya takaran elpiji melon (LPG 3) yang beli dari 

para pengencer. Hal ini diduga adanya permainan yang dilakukan oleh oknum 

nakal para agen penyalur. Dimana terdapat beberapa tabung gas LPG yang 
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ditempeli besi-besi kecil. Hal ini dibenarkan oleh Eva (28) warga Jalan 

Handayani Kelurahan Selatpanjang Timur, beliau mengatakan bahwa: 

"Saya heran, biasa kami membeli gas 3 kilo penuh, tetapi kemarin ini pas beli 

terus dilihat di regulator di kompor gas ternyata jarum indikator tidak 

sampai ke maximal alias tidak penuh. Awak kan masyarakat, minta pas-

pasan saja lah ngisinya, jangan disuntik suntiklah kami rugi sekali dan juga 

ada sebagian tabung gas yang ditempeli tiga besi”. (Wawancara, 27 April 

2018) 

Hal yang sama juga dialami tetangganya, Widodo (26) warga jalan 

Handayani Kelurahan Selatpanjang Timur. Dia menduga berkurangnya 

takaran isi tabung gas 3 Kg tersebut dikarenakan isinya disuntik oleh oknum 

yang tidak bertanggung jawab. 

"Kami menduga isinya disuntik orang tabung gasnya. Karena biasanya tahan 

sampai sebulan sekarang cuma dua minggu. Dan ini sudah berlangsung 

sejak dua bulan yang lalu,". (Wawancara, 27 April 2018) 

Berdasarkan keterangan-keterangan diatas dan gejala-gejala yang 

terjadi pada masyarakat sebagaimana dijelaskan maka peneliti tertarik untuk 

melakukan meneliti dengan judul: “Pengawasan Dinas Perindustrian dan 

Perdagangan Kabupaten Kepulauan Meranti dalam Pendistribusian Gas 

LPG 3 Kg di Kecamatan Tebing Tinggi Kabupaten Kepulauan Meranti”. 

 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah diatas maka dapat dirumuskan 

permaslahan pokok dalam penelitian ini yaitu: Bagaimana Pengawasan  
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Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Kepulauan Meranti dalam 

Pendistribusian Gas LPG 3 Kg di Kecamatan Tebing Tinggi Kabupaten 

kepulauan meranti ? 

1.3 Tujuan Penelitian 

Setiap penelitian yang dilakukan tentulah mempunyai tujuan yang 

ingin dicapai dan yang ingin diketahui, adapun tujuan dari pelaksanaan 

penelitian ini adalah: Untuk  mengetahui bagaimana pengawasan Dinas 

Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten kepulauan meranti dalam 

Pendistribusian Gas LPG 3 Kg di Kecamatan Tebing Tinggi Kabupaten 

kepulauan meranti. 

1.4 Manfaat Penelitian 

Dari hasil penelitian ini, diharapkan dapat memperoleh manfaat sebagai 

berikut: 

1. Kegunaan Teoritis 

Secara teoritis hasil penelitian ini diharapkan dapat memperkaya 

pengembangan ilmu administrasi yang berhubungan dengan Pengawasan 

Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Kepulauan Meranti 

dalam Pendistribusian Gas LPG 3 Kg di Kecamatan Tebing Tinggi 

Kabupaten Kepulauan Meranti serta dapat memperkaya khasanah ilmu 

pengetahuan khususnya yang berkaitan dengan Pengawasan Gas LPG. 

2. Kegunaan Praktis 

Secara Praktis penelitian ini dapat berguna kepada pemerintah 

daerah Kota Kepulauan Meranti dalam upaya penerapan Pengawasan 
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Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Kepulauan Meranti 

dalam Pendistribusian Gas LPG 3 Kg di Kecamatan Tebing Tinggi 

Kabupaten Kepulauan Meranti  

 

1.5  Sistematika Penulisan 

Sistematika pembahasan penelitian ini secara keseluruhan yang mana 

terdiri atas enam bab dan sub bab lain, meliputi : 

BAB I PENDAHULUAN 

Adapun yang terdapat dalam pendahuluan adalah latar belakang 

masalah, batasan masalah, perumusan masalah, tujuan dan kegunaan 

penelitian, metode penelitian, sumber data, teknik  pengumpulan data, 

analisa data sistematika penulisan. 

BAB II TELAAH PUSTAKA 

Dalam BAB II telaah pustaka ini berisikan tentang landasan teori yang 

menyangkut referensi-referensi dan buku-buku dengan permasalahan 

yang akan di bahas oleh peneliti. 

BAB III METODE PENELITIAN 

Dalam BAB III metode penelitian ini berisikan tentang jenis penelitian, 

Lokasi dan Waktu Penelitian, Sampel, Jenis dan Sumber Data, Teknik 

Pengumpulan Data dan Analisa. 

BAB IV GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN 

Dalam BAB ini peneliti menyajikan tentang tempat penelitian, peneliti 

mencoba menggambarkan secara umum tentang tempat penelitian di 

mana peneliti melakukan penelitian 
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BAB V  HASIL PENELITIAN 

Dalam BAB V hasil penelitian ini, peneliti menjelaskan tentang hasil 

penelitian Pengawasan Dinas Perindustrian dan Perdagangan 

Kabupaten Kepulauan Meranti dalam Pendistribusian Gas LPG 3 Kg di 

Kecamatan Tebing Tinggi Kabupaten Kepulauan Meranti yang 

dilakukan dan disusun sedemikian rupa sehingga dapat diketahui 

maksud dan tujuan dari penelitian ini. 

BAB VI PENUTUP 

Dalam BAB ini berisikan tentang dua sub bab yaitu kesimpulan dari 

hasil penelitian dan saran yang dapat dijadikan sebagai bahan 

pertimbangan bagi pembaca. 

DAFTAR PUSTAKA 

 


