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BAB II  

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1  Pengertian Manajemen Sumber Daya Manusia 

Manajemen adalah ilmu dan seni mengatur proses pemanfaatan manusia 

sumber daya manusia dan sumber-sumber daya lainnya secara efektif dan efesien 

untuk mencapai suatu tujuan tertentu. 

Manusia sebagai salah satu sumber daya organisasi selalu berperan aktif 

dalam organisasi, karena manusia menjadi perencana, pelaku, dan penentu 

terwujudnya  tujuan  organisasi.  Fungsi  dari  manajemen  terbagi  dalam 

Perencanaan, Pengorganisasian, Pelaksanaan, Pegawasan (G.R Terry). 

MSDM adalah Suatu bidang manajemen yang khusus mempelajari 

hubungan dan peranan manusia dalam organisasi. Unsur MSDM adalah manusia 

yang merupakan tenaga kerja pada organisasi/perusahaan. Dengan demikian, 

fokus  yang  dipelajari  MSDM    ini  hanyalah  masalah  yang  berhungan  dengan 

tenaga kerja manusia saja. 

Menurut Hasibuan,  Malayu  S.P. (2003:10) “Manajemen sumber daya 

manusia merupakan ilmu dan seni yang mengatur hubungan  dan peranan tenaga 

kerja agar efektif dan efisien membantu terwujudnya tujuan perusahaan, karyawan 

dan masyarakat.” Sumber daya manusia merupakan indikator terpenting di dalam 

sebuah organisasi publik maupun bisnis. Peran SDM sangat mempengaruhi 

jalannya organisasi tersebut dalam mencapai tujuan yang diharapkan. 
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Setiawan (Rivai,2005:14)  menyatakan  strategis  sumber  daya  manusia 

juga menyangkut masalah kompetensi sumber daya manusia dalam kemampuan 

teknis, konseptual, dan hubungan manusiawi. MSDM didefenisikan Sebagai suatu 

proses pengembangan, menerapkan, dan menilai   kebijakan-kebijakan,   prosedur-

prosedur, metode-metode, dan program-program yang berhubungan dengan 

individu, karyawan dalam organisasi serta masyarakat. J.B Miner dan M.G Miner 

(Dalam Hasibuan 2003:11). 

Bambang Wahyudi menyatakan “Manajemen Sumber Daya Manusia 

adalah Ilmu dan seni atau proses memperoleh, memajukan atau mengembangkan, 

dan memelihara tenaga kerja yang kompeten sedemikian rupa sehingga tujuan 

organisasi dapat tercapai dengan efisien dan ada kepuasan pada diri pribadi”. 

Manajemen Sumber Daya Manusia Menurut Hasibuan (2003,10) adalah 

ilmu  dan  seni  mengatur  hubungan  dan  peranan  tenaga kerja agar efektif dan 

efisien membantu terwujudnya tujuan perusahaan, karyawan dan masyarakat. 

Manajemen  Sumber  Daya  Manusia  adalah  bidang  manajemen  yang  khusus 

mempelajari hubungan dan peranan manajemen manusia dalam organisasi 

perusahaan. Unsur MSDM adalah manusia yang merupakan tenaga kerja pada 

perusahaan. Dengan semikian, fokus yang dipelajari MSDM ini hanyalah masalah 

yang berhubungan dengan tenaga kerja manusia saja. 

MSDM Menurut Mathis dan Jackson (2006,3) adalah Rancangan sistem- 

sistem formal dalam sebuah organisasi untuk memastikan penggunaan bakat 

manusia secara efektif dan efisien guna mencapai tujuan organisasi. 
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Menurut  Hasibuan,  Malayu  S.P.  (2003:9) apa saja  persamaan  dan 

perbedaan antara MSDM dengan manajemen personalia yaitu: 

1. MSDM dikaji secara  makro,  sedangkan  manajemen  personalia  dikaji 

secara mikro. 

2. MSDM menganggap bahwa karyawan adalah kekayaan (asset) utama 

organisasi, jadi harus dipelihara dengan baik. Manajemen personalia 

menganggap bahwa karyawan adalah factor produksi, jadi harus 

dimanfaatkan secara produktif. 

3. MSDM pendekatannya secara modern, sedangkan manajemen 

personalia pendekatannya secara klasik. 

Lapangan manajemen yang bertalian dengan perencanaan, 

pengorganisaian, pengendalian bermacam-macam fungsi pengadaan, 

pengembangan, pemeliharaan, dan pemanfaatan tenaga kerja sedemikian rupa 

sehingga tujuan dicapai  secara efesien,  efektif sampai tingkat optimal dengan 

baik. (Michel J 2003:10). 

Manusia   selalu   berperan   aktif   dan   diminan   dalam   setiap   kegiatan 

organisasi karena manusia menjadi perencana, pelaku dan penentu terwujudnya 

tujuan organisasi. Jelasnya MSDM mengatur tenaga kerja manusia dengan 

sedemikian rupa sehingga terwujud tujuan perusahaan, kepuasan karyawan, dan 

masyarakat. 

 

2.2  Pelaksanaan Pengawasan 

Menurut Sujatmo (2004:12) “Pengawasan adalah segala usaha kegiatan 

untuk mengetahui dan menilai kenyataan yang sebenarnya mengenai pelaksanaan 
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tugas dan kegiatan apakah sesuai dengan semestinya atau tidak”. Dari kutipan ini 

memberikan suatu pengertian bahwa pengawasan itu merupakan salah satu fungsi 

manajemen dimana fungsi ini dapat memastikan segala kegiatan-kegiatan yang 

dilakukan itu sesuai dengan yang dinginkan atau semestinya. “Pengawasan adalah 

proses dalam menetapkan ukuran kinerja dan pengamilan tindakan yang dapat 

mendukung pencapaian hasil yang diharapkan sesuai dengan kinerja yang telah 

ditetapkan tersebut ”. (Kurniawan, 2005:317). Dari   penjelasan   ini   memberikan   

suatu   pemahaman   bahwa   pelaksanaan pengawasan merupakan suatu ukuran 

yang berguna untuk menghindari kemungkinan-kemungkinan buruk yang akan 

terjadi dalam suatu kegiatan. 

Menurut Winardi (2003:585) “Pengawasan adalah Semua aktivitas yang 

dilaksanakan oleh pihak manajer dalam upaya memastikan bahwa hasil aktual 

sesuai dengan hasil yang direncanakan”. 

Dari kutipan diatas memberikan suatu pengertian bahwa pengawasan 

dilakukan  untuk  memastikan  segalanya  yang  dilakukan  oleh  anggota  sesuai 

dengan hasil yang telah direncanakan sebelumnya oleh manajer. Menurut  Nanang  

Fattah  (2004:102)  “Pengawasan  harus  di  pandang sebagai suatu sistem 

informasi karena kecepatan dan ketepatan korektif sebagai akhir proses 

pengawasan bergantung pada informasi yang diterima”. 

Lebih lanjut menurut Herujito (2002:242) “Pengawasan adalah mengamati 

dan mengalokasikan dengan tempat penyimpangan-penyimpangan yang terjadi”. 

dari kutipan diatas memberikan suatu pemahaman bahwa pengawasan itu suatu 

tindakan  pengamatan  dan  pemantauan  hal-hal  yang dilakukan  dengan 
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kemungkinan terjadinya penyimpangan-penyimpangan di tempat. Pengawasan 

merupakan suatu upaya yang sistematik untuk menetapkan kinerja standar pada 

perencanaan untuk merancang sistem umpan balik informasi, untuk  

membandingkan  kinerja  aktual  dengan  standar  yang  telah  ditentuakn, apakah 

terjadi suatu penyimpangan, serta mengambil tindakan perbaikan yang diperlukan 

untuk menjamin semau sumber daya perusahaan telah digunakan seefektif dan 

seefesien mungkin guna mencapai tujuan perusahaan. Untuk mengamati pengaruh 

dari pemenuhan kebutuhan terhadap sumber pasokan serta lingkungan sekitar, 

maka semua dalam perencanaan sudah harus menetapkan bagaimana pemantauan, 

termasuk pengawasan nantinya dijalankan. 

Pelaksanaan pengawasan merupakan suatu proses yang dilakukan 

pemimpin, yaitu “Pengawasan adalah mengacu pada tindakan atau kegiatan yang 

dilakukanoleh  pihak  terkait  untuk  mengawasi  kinerja  pegawai”.  (Mardiasmo, 

2004:213). Dari kutipan di atas memberikan gambaran bahwa terlaksananya 

pekerjaan yang ditugaskan kepada para pegawai maka terlebih dahulu pimpinan 

harus mengawasi segi kedisiplinan kerja sesuia aturan dan ketentuan yang telah 

ditetapkan, sehingga nantinya tujuan dapat tercapai dengan baik, maksud 

pengawasan ini untuk mencegah atau memperbaiki kesalahan, penyimpangan, 

ketidaksesuaian dan lainya dengan apa yang telah ditentukan sebelumnya. 

Berdasarkan Winardi “Pengawasan itu harus mendeterminasikan apa yang 

dilaksanakan, mengevaluasi prestasi kerja, dan jika perlu menerapkan tindakan- 

tindakan korektif sehingga hasil pekerjaan sesuai dengan rencana. Sedangakan 

menurut Kansil (2002:12) “Pengawasan itu penting untuk menjamin  
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terlaksananya  kebijakan  pemerintah  dan  perencanaan  pembangunan pada 

umunya. Dalam organisasi pemerintah, “Pengawasan adalah suatu usaha untuk 

menjamin : 

1. Keserasian antara penyelenggaraan tugas pemerintah oleh pemerintah 

daerah dan pemerintah pusat. 

2. Kelancaran  penyelenggaraan  pemerintah  secara  berdaya  guna  dan 

berhasil guna. 

3. Berkaitan dengan pelaksanaan pengawsan yang baik adalah antara lain: 

a. Menentukan ukuran perencanaan. 

b. Menilai, yaitu dilakukan secara langsung dan tidak langsung. 

c. Mengadakan  koreksi  dari  pelaksanaan  pengawasan  pekerjaan  

yang sedang berjalan. 

Sedangkan lebih lanjut mengenai fungsi pengawasan antara lain: 

1. Mempertebal rasa tanggung jawab para pejabat yang diserahi tugas dan 

wewenang dalam melaksanakan tugas. 

2. Mendidik  para  pegawai  agar  dapat  menjalankan  pekerjaan  sesuai 

dengan prosedur. 

3. Mencegah terjadinya penyimpangan, kelainan atau kerugian yang tidak 

diinginkan. 

 

2.3 Tipe Pengawasan 

Tipe pengawasan berkaitan erat dengan tujuan pelaksanaan pengawasan, 

terdapat 2 tipe pengawasan terhadap kegiatan atau usaha, yaitu: 

1. Pengawasan yang bersifat rutin. 



 

 

19 

Pengawasan dilakukan secara kontiniu dengan interval waktu tertentu 

atau berkala. (Contoh : Dilakukan setiap 1 bulan sekali). Pengawasan 

ini biasanya dilakukan pada kondisi atau usaha yang sudah stabil. 

2. Pengawasan mendadak atau sidak. 

Pengawasan yang sifatnya mendadak (incosnito) yang dilakukan tanpa 

ada pemberitahuan terlebih dahulu. Pengawasan atau sidak di lakukan 

pada kegiatan atau usaha yang sedang bermasalah, sidak dapat dilakukan 

tergantung kebutuhan. Misalnya Pada waktu-waktu yang tak terduga 

tanpa ada pemberitahuan terlebih dahulu kepada pihak penanggung 

jawab kegiatan atau usaha. 

Pengawasan juga dapat dilakukan di golongkan menjadi 2 tipe yang lain 

yaitu : pengawasan oleh pihak penanggung jawab kegiatan atau usaha itu sendiri 

(self monitoring) dan pegawasan yang dilakukan oleh pihak lain, misalnya 

pemerintah dan lembaga swadaya masyarakat. Self monitoring bersifat rutin dan 

dilakukan untuk memenuhi persyaratan izin/peraturan yang ada. Pengawasan jenis 

ini memerlukan kejujuran dari pihak penganggung jawab kegiatan atau usaha. 

Untuk melaksanakan pengawasan kata Kurniawan (2005:321) dapat 

dilakukan langkah – langkah sebagai berikut : Menetapkan standar dan metode 

penilaian kerja, penilaian terhadap kinerja, serta pengambilan tindakan koreksi. 

Pengawasan  yang dilakukan pemerintah  biasanya tidak dilakukan secara rutin 

atau berkala dan bersifat sesaat, karena terbatasnya dan dan tenaga. Tujuannya 

adalah sebagai cross chek atas hasil pengawasan yang telah dilakukan oleh 
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penanggung jawab kegiatan atau usaha. Dengan demikian dapat diketahui 

kebenaran data self monitoring yang telah disampaikan kepada pemerintah. 

 

2.4  Teknik Pengawasan 

Teknik pengawasan merupakan cara yang dilakukan oleh seseorang, 

manajer  serta  pemerintah  untuk  melaksanakan  pengawasan  terhadap  kegiatan 

yang sedang berlangsung, cara-cara untuk melaksanakan pengawasan berbeda- 

beda sesuai dengan kebutuhan dan tujuan yang diinginkan. Menurut Siagian 

(2004:72) Teknik pengawasan ada 2 macam yaitu : 

1. Pengawasan langsung 

Pengawasan   yang   di   lakukan   oleh   manajer/pemimpin   

terhadap kegiatan-kegiatan yang sedang berlangsung. Pengawasan ini 

dapat berbentuk : 

a. Inspeksi langsung 

b. Laporan dari tempat. 

2. Pengawasan tidak langsung 

Merupakan Pelaksanaan pengawasan yang dilakukan dari jarak 

jauh dengan melalui laporan yang dapat dilihat dari : 

a. Laporan tertulis. 

b. Laporan lisan. 

Dari penjelasan diatas dapat dikatakan bahwa pelaksanaan pengawasan 

dari pimpinan dapat dilakukan secara langsung maupun tidak langsung, dimana 

pekerjaan pimpinan dalam pengawasan merupakan keharusan  yang tidak dapt 

dihindari dalam segala kesiatan organisasi, untuk itu keberhasilan pelaksanaan 
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pengawasan dituntut terlebih dahulu adanya kemampuan dari pimpinan dalam 

kegiatan pengawasan. 

Sedangkan menurut Bahori, Teknik pengawasan yang ditinjau dari sifat 

dapat dibedakan yaitu : 

1. Pengawasan preventif 

Dimaksudkan untuk mencegah terjadinya penyimpangan dalam 

pelaksanaan kegiatan, pengawasan ini biasanya berbentuk prosedur yang 

harus ditempuh dalam pelaksanaan kegiatan. Pengawasan preventif ini 

bertujuan : 

a. Mencegah  terjadinya  tindakan-tindakan  yang  menyimpang  dari 

dasar yang telah ditentukan. 

b. Memberikan pedoman bagi terselenggaranya pelaksanaan kegiatan 

secara efesien dan efektif. 

c. Menentukan kewenangan dan tanggung jawab sebagai instansi. 

2. Pengawasan represif 

Pengawasan ini dilakukan setelah suatu tindakan dilakukan dengan 

membandingkan apa yang terjadi dengan apa yang seharusnya terjadi. 

Dengan pengawasan represif dimaksudkan untuk mengetahui apakah 

pembiayaan yang telah dilakukan itu telah mengikuti kebijakan dan 

ketentuan yang telah ditetapkan Pengawasan ini biasanya dilakukan dalam 

bentuk : 
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a. Pengawasan dari jauh adalah pengawasan yang dilakukan dengan cara 

pengujian dan penelitian terhadap surat-surat pertanggung jawaban 

beserta bukti-bukti mengenai kegiatan yang dilaksanakan. 

b. Pengawasn dari dekat adalah pengawasan yang dilakukan ditempat 

kegiatan atau usaha. 

 

2.5  Tujuan Pengawasan 

Tujuan utama dari pengawasan untuk memahami apa yang salah demi 

perbaikan dimasa yang akan datang dan mengarahkan seluruh kegiatan dalam 

rangka pelaksanaan dari pada suatu rencana sehingga dapat diharapkan suatu hasil 

yang maksimal. 

Menurut Manullang (2001:172)  Tujuan dari pengawasan  adalah 

Mengamati apa yang sebenarnya terjadi dan membandingkan dengan apa yang 

seharusnya terjadi dengan maksud untuk secepatnya melaporkan penyimpangan 

atau hambatan pada pimpinan agar dapat diambil tindakan korektif yang perlu. 

Sementara berdasarkan Maman Ukas (2004:337) mengatakan Tujuan dari 

pengawasan yaitu : 

1. Mensuplai pegawai dengan informasi-informasi yang tepat, teliti, dan 

lengkap tentang apa yang akan dilaksanakan. 

2. Memberikan kesempatan untuk meramalkan rintangan-rintangan yang 

akan menganggu produktivitas kerja secara teliti dan mengambil langkah-

langkah yang tepat untuk mengurangi gangguan tersebut. 

Jadi dapat di simpulkan pengawasan yang baik itu dapat diartikan sebagai 

berikut : 
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a. Pengawasan harus mendukung sifat dan kebutuhan kegiatan. 

b. Pengawasan  harus  melaporkan  setiap  penyimpangan  yang  terjadi 

dengan segera. 

c. Pengawasan harus mempunyai pandangan ke depan.  

d. Pengawasan  harus  objektif,  teliti  dan  sesuai  dengan  standar  yang 

digunakan. 

e. Pengawasan harus luwes dan fleksibel. 

f. Pengawasan harus serasi dengan pola organisasi. 

g. Pengawasan harus ekonomis dan mudah dimengerti. 

h. Pengawasan harus diikuti dengan perbaikan/kereksi ke arah yang lebih 

baik lagi. 

 

2.6  Kebijakan Pengawasan 

Dalam hal pengawasan, khususnya bagi LPG 3 kg yang bersubsidi, 

pemerintah telah membuat aturan dalam Perpres No.104 Tahun 2007 yang isinya : 

Pasal 11 

Badan Usaha penyedia dan pendistribusi LPG PSO melakukan pengawasan 

pelaksanaan penjualan dan pendistribusian LPG PSO 

Pasal 15 

Menteri melakukan pengawasan dalam pelaksanaan kegiatan penyediaan 

dan pendistribusian LPG PSO 

Dalam implementasinya sampai dengan saat ini, belum ada aturan tegas 

dan petunjuk teknis mengenai hal ini (Komisi Pengawas Persaingan Usaha 

Republik Indonesia : 16). 



 

 

24 

2.7  Pendistribusian Gas LPG 3 Kg 

2.7.1 Pengertian Gas LPG 

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 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, 
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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 subsidi 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 

LPG sudah berhasil diterapkan di negara-negara lain seperti India dan Brazil. 

2.7.2 Distribusi 

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.  
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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. 

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.  

“Sedangkan Warren J. Keegen (2003) mengemukakan bahwa: “Saluran 

distribusi adalah saluran  yang digunakan produsen untuk menyalurkan barang 

tersebut dari produsen sampai ke konsumen atau pemakai industri. “. 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. 

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 
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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 

Agen Pelengkap adalah Agen yang membantu dalam bidang finansial 

tidak memiliki KTP/ KK / Surat Keterangan dari kelurahan setempat), 

maka dapat diberikan paket LPG 3 Kg dengan melampirkan: 

1) Surat Keterangan dari Kelurahan setempat, atau 

2) Surat Keterangan RT/RW setempat, atau 

3) Berita Acara serah terima distribusi antara konsultan dengan 

penerima  paket dilampiri dengan foto copy kartu identitas yang 

bersangkutan. 

 

2.8 Kebijakan Harga 

Pengaturan dalam UU No 22 Tahun 2001 yang terkait dengan LPG 

adalah sebagai berikut : 

Pasal 1 angka 2 dan angka 4 tentang Definisi 
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Angka 2  

Gas bumi adalah proses alami berupa hidrokarbon yang dalam kondisi 

tekanan dan temperatur yang dalam kondisi tekanan dan temperatur atmosfer 

berupa fasa gas yang diperoleh dari proses penambangan Minyak dan Gas 

Bumi 

Angka 4 

Bahan Bakar Minyak (BBM) adalah bahan bakar yang berasal dan/atau 

diolah dari Minyak Bumi. 

Definisi pertama memberikan definisi gas bumi dalam UU No 22 

Tahun 2001, hal tersebut tidak memiliki konsekuensi apa-apa. Tetapi definisi 

kedua yang menyatakan bahwa BBM adalah bahan bakar yang berasal dari 

minyak bumi dapat menimbulkan kontroversi dalam implementasinya, 

terutama dalam bisnis LPG. Hal tersebut disebabkan sebagian LPG berasal 

dari Kilang Minyak. Dengan demikian LPG perdefinisi dapat digolongkan ke 

dalam BBM. 

Konsekuensi ini memunculkan perdebatan ketika UU No.22 Tahun 

2001 diamandemen oleh Mahkamah Konstitusi dengan membatalkan pasal 

Pasal 28 ayat (2) yang berbunyi : (2) Harga Bahan Bakar Minyak dan harga 

Gas Bumi diserahkan pada mekanisme persaingan usaha yang sehat dan 

wajar; 

Interpretasi dari pasal ini kemudian memutuskan bahwa penetapan 

harga BBM harus ditetapkan oleh Pemerintah. Artinya LPG selaku golongan 
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bahan bakar minyak yang ditetapkan UU No.22 Tahun 2001 harus ditetapkan 

oleh Pemerintah.  

Hal ini bertentangan dengan fakta bahwa sampai saat ini Pemerintah 

menyerahkan sepenuhnya penentuan LPG pada pelaku usaha dalam hal ini 

Pertamina. Bahkan dalam jangka panjang Pemerintah akan menyerahkan 

sepenuhnya pada mekanisme pasar. 

Untuk penetapan Harga Eceran Tertinggi (HET) Kabupaten 

Kepulauan Meranti memiliki aturan tersendiri berdasarkan Surat Keputusan 

Bupati Kepulauan Meranti Nomor 113 Tahun 2016 tentang Penetapan Harga 

Eceran Tertinggi LPG 3 Kg untuk Pangkalan dan Agen. Berikut ini harga 

eceran tertinggi LPG 3 Kg di 9 Kecamatan Kabupaten Kepulauan Meranti : 

Tabel 2.1 

Harga Eceran Tertinggi (HET) untuk Pangkalan 

 

No. Kecamatan Harga Eceran Tertinggi (HET) 

1 Tebing Tinggi Rp. 24.300 

2 Tebing Tinggi Barat Rp. 23.800 

3 Rangsang Barat Rp. 24.100 

4 Merbau Rp. 23.500 

5 Pulau Merbau Rp. 23.300 

6 Tebing Tinggi Timur Rp. 23.100 

7 Rangsang Rp. 26.300 

8 Rangsang Pesisir Rp. 26.700 

9 Tasik Putri Puyu Rp. 25.500 
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Tabel 2.2 

Harga Eceran Tertinggi (HET) untuk Agen 

 

No. Kecamatan Harga Eceran Tertinggi (HET) 

1 Tebing Tinggi Rp. 23.126 

2 Tebing Tinggi Barat Rp. 22.265 

3 Rangsang Barat Rp. 22.925 

4 Merbau Rp. 22.324 

5 Pulau Merbau Rp. 22.124 

6 Tebing Tinggi Timur Rp. 24.931 

7 Rangsang Rp. 25.131 

8 Rangsang Pesisir Rp. 25.532 

9 Tasik Putri Puyu Rp. 24.329 

 

 

2.9 Pandangan Islam Tentang Pengawasan 

Di dalam Al Qur’an Allah Swt telah menggariskan konsep pengawasan, 

konsep pengawasan yang diberikan oleh islam telah mencakup semua sisi 

kemanusiaan, baik mencakup semua orang mukmin sejak ia baligh sampai 

matinya, dan dari perkataan, perbuatan sampai pada hatinya. Sebagaimana Allah 

Swt berfirman dalam Al Qur’an tentang konsep pengawasan : 

1. Secara umum. 

          

Sesungguhnya Tuhanmu benar-benar mengawasi. (Q.S Al Fajr, 89:14) 

2. Tentang kebersamaannya dalam berbagai aktivitas yang kita lakukan. 
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Dan dia bersama kamu dimana saja kamu berada dan allah maha melihat 

apa yang kamu kerjakan. (Q.S Al Hadid, 57:4) 

3. Tentang ketelitiannya dan kedekatannya ketika melakukan pengawasan.  

                              

     

dan Sesungguhnya Kami telah menciptakan manusia dan mengetahui apa 

yang dibisikkan oleh hatinya, dan Kami lebih dekat kepadanya daripada 

urat lehernya. (Q.S Qaaf, 50:16). 

Pengawasan yang paling efektif hendaknya adalah yang datang dari diri 

sendiri.  Al  Qur’an  telah  memberikan  petunjuk  bahwa  kita  memang  tidak 

sedikitpun bisa lepas dari pengawasan Allah Swt, di dalam islam juga terdapat 

berbagai penjelasan mengenai pengawasan, dimana pengawasan yang hakiki 

hanyalah milik Allah Swt, serta pengawasan yang di lakukan oleh manusia 

terhadap diri dan lingkungannya tentulah memiliki keterbatasan. “Pengawasan   

adalah Proses   pengamatan   dari   pelaksanaan saluran kegiatan organisasi untuk 

menjamin agar semua pekerjaan yang dilakukan sesuai dengan rencana yang telah 

ditetapkan sebelumnya”. (S.P Siagian, 2004:125). 

Dari kutipan diatas memberikan suatu pengertian bahwa pelaksanaan 

pengawasan dimaksudkan untuk menghindari terjadinya penyimpangan- 

penyimpangan dalam berbagai kegiatan yang dilakukan oleh anggota dalam hal 

ini Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten kepulauan meranti sebagai 

salah satu pihak yang  bertanggung jawab  dalam  pelaksanaan  tugas  pemerintah 
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dituntut dapat melakukan pengawasan terhadap pendistribusian   gas LPG 3 kg di 

Kabupaten kepulauan meranti. 

 

2.10  Penelitian Terdahulu 

Sebagai bahan pertimbangan dalam penelitian ini dicantumkan beberapa 

hasil penelitian terdahulu oleh beberapa peneliti yang bertujuan untuk 

membandingkan permaslahan yang ditetili dan peneliti terdahulu: 

1. M. Ilham Kurniawan (2013) dengan judul “PELAKSANAAN 

PENGAWASAN DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN 

KOTA PEKANBARU DALAM PERINDUSTRIAN GAS LPG 3 KG DI 

KOTA PEKANBARU”. Hasilnya adalah didapat masih belum sesuai 

peraturan alias belum optimal. Dimana faktor-faktor penghambat 

pelaksanaan pengawasan distribusi gas LPG 3 Kg yaitu meliputi, 

keterbatasan sumber daya manusia, tidak adanya sanksi yang tegas dari 

pihak Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Pekanbaru. 

2. Desi maryani (2014) dengan judul “IMPLEMENTASI KEBIJAKAN 

PEMERINTAH TENTANG KONVERSI MINYAK TANAH KE GAS DI 

KELURAHAN TELUK BELITUNG KECAMATAN MERBAU 

KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI”. Hasilnya adalah Implementasi 

kebijakan pemerintah tentang konversi minyak tanah ke gas di Kelurahan 

Teluk Belitung Kecamatan Merbau Kabupaten Kepulauan Meranti dalam 

kategori baik, hal ini dapat dilihat dari persentase rata-rata kualitatif yang 

berjumlah 61,01% karena dari indikator Sumber Daya, Disposisi, dan 

struktur birokrasi sudah baik akan tetapi bila dilihat dari indikator 
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komunikasi masih kurang baik kerena tidak ada sosialisasi dan evaluasi dari 

pemerintah mengenai konversi minyak tanah ke gas di Kelurahan Teluk 

Belitung Kecamatan Merbau Kabupaten Kepulauan meranti. 

 

2.11  Konsep Operasional 

Konsep operasional adalah unsur yang memberikan bagaimana cara 

mengukur suatu variabel sehingga dengan pengukuran tersebut dapat diketahui 

indikator apa saja sebagai pendukung untuk dianalisa dari variabel tersebut. 

Berdasarkan Perpres No 104 Tahun 2007 Tentang Penyediaan, Pendistribusian, 

dan Penetapan Harga LPG Tabung 3 Kg. Maka peneliti menggunakan  indikator-

indikator  untuk  melaukan  pengawasan  terhadap  gas LPG 3 Kg adalah sebagai 

berikut : 

 

Tabel 2.1  Indikator Penelitian 

 

Variabel Indikator Sub Indikator 

 

 

 

Pengawasan 

Distribusi Gas 

LPG 3 Kg 

 

 

Menetapkan Standar 

a. Ketetapan Harga Eceran 

b. Jumlah 

c. Sasaran 

d. Waktu 

e. Mutu Gas LPG 3 Kg 

 

Mengukur Kinerja 

a. Sosialisasi Distribusi 

b. Keamanan Dalam 

Distribusi Gas LPG 3 

Kg 

Memperbaiki Penyimpangan  a. Penyalahgunaan Gas 

LPG 3Kg 

b. Sanksi  

Sumber: Data Olahan 2018 
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2.12  Kerangka Pemikiran 

Kerangka pemikiran ini dimaksudkan untuk memberikan gambaran- 

gambaran atau batasan-batasan tentang teori yang digunakan peneliti sebagai 

landasan pemahaman tentang penelitian yang dilakukan. Kerangka pemikiran 

yang peneliti lakukan dijelaskan dalam bentuk bagan-bagan, yang dapat 

memudahkan pemahaman tentang tata cara dan proses dalam melakukan 

pengawasan tersebut. Adapun bagan yang dimaksud adalah seperti dibawah ini. 

 

Gambar 2.1  Kerangka pemikiran 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber: Data Olahan 2018 

 

Pengawasan Ditribusi Gas LPG 3 Kg 

 

 

 

Mengukur 

Kinerja 

Terciptanya Tujuan Bersama yang 

Telah Ditetapkan Pemerintah 

 

 

 

Menetapkan 

Standar 

 

 

 

Memperbaiki 

Penyimpangan 


