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ABSTRAK 

 

Energi menjadi sumber utama dalam aktivitas. Gas elpiji adalah hasil energi yang 

bersumber dari bumi. Gas elpiji memiliki 4 produk yaitu gas elpiji 3 kg, 5,5 kg, 12 

kg dan 50 kg. Pertamina merupakan perpanjangan tangan dari pemerintah dalam 

menyalurkan gas elpiji 3 kg kepada masyarakat. Produk gas elpiji memiliki satu 

produk yang diberikan subsidi bagi masyarakat miskin yaitu gas elpiji 3 kg. 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis proses pengawasan 

terhadap pendistribusian gas elpiji 3 kg di Gampong Blang Pauh Dua oleh Dinas 

Perdagangan, Koperasi dan UKM dan mengetahui penghambat harga eceran 

tertinggi terhadap pendistribusian gas elpiji 3 kg di Gampong Blang Pauh Dua.. 

Metode yang digunakan penelitian ini adalah metodologi kualitatif deskripsi.Hasil 

penelitian ini menunjukkan proses pengawasan pemerintah dalam pendistribusian 

gas elpiji 3 kg di Gampong Blang Pauh dua dalam menetapkan standar masih 

sangat kurang maksimal dilihat dari segi waktu pengawasan dan pendistribusian 

serta harga eceran tertinggi di pangkalan dan pengecer masih tidak memenuhi 

standar dan terbatasannya dari sarana dan prasarana.Serta hambatan pelaksanaan 

pengawasan pendistribusian elpiji 3 kg terhadap harga eceran tetap di lihat dari 

belum adanya sanksi yang tegas yang diberikan oleh pemerintah dan dari pihak 

agen. Kurangnya kesadaran dari masyarakat, agen dan pangkalan dalam 

pendistribusian gas elpiji 3 kg serta dibutuhkannya sosialisasi terhadap segala 

informasi yang terkait terhadap gas elpiji 3 kg dalam pendistribusiannya. 

Penelitian ini menyimpulkan bahwa proses pengawasan masih belum optimal dan 

hambatan pelaksanaan pengawasan masih belum ada sanksi yang tegas dan Masih 

kurangnya kesadaran agen, pangkalan dan masyarakat terhadap pendistribusian 

gas elpiji 3 kg.  

Kata Kunci: Gas Elpiji 3 kg, Pendistribusian, Pengawasan,HET 
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BAB I    

PENDAHULUAN 

1.1   Latar Belakang Masalah  

Energi merupakan kebutuhan dasar setiap manusia. Energi menjadi 

sumber utama dalam beraktivitas sehari-hari. Tanpa energi, manusia tidak dapat 

hidup dan bertahan di muka bumi ini. Demikian juga dengan sumber-sumber 

energi lain yang berperan penting dalam hidup manusia, salah satunya ialah energi 

yang bersumber langsung dari bumi, yakni minyak bumi, gas bumi dan bahan 

olahannya yang kerap disebut Bahan Bakar Minyak (BBM) meliputi: minyak 

tanah (kerosin), premium, solar, ELG dan bahan lainnya .1  

Gas elpiji adalah sebuah gas hasil produk dari kilang minyak dan kilang 

gas serta komponennya paling utamanya adalah gas propane (C3HB) dan butane 

(C4H10) lebih kurangnya sebanyak 99% dan selain itu merupakan gas penata 

(C5H12) yang dicairkan. Demikian pula sebagaimana Saladin menyebutkan 

bahwa “Gas elpiji merupakan bahan bakar utama bagi hampir seluruh masyarakat 

Indonesia baik dari masyarakat bawah hingga masyarakat atas“. 2 Produk gas 

elpiji  memiliki beberapa jenis Tabung gas yaitu : Tabung 1) 3 kg, 2) 5,5 kg, 3) 12 

kg, dan 4) 50 kg yang dikeluarkan oleh PT. Pertamina yang merupakan 

perpanjangan tangan dari pemerintah. Dari keempat jenis gas dalam tabung yang 

dikeluarkan oleh pemerintah ada tiga tabung yaitu tabung yang berukuran 5,5 kg, 

                                                             
1 Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Direktorat Jenderal Minyak dan Gas 

Bumi “Konversi Mitan ke Gas” hal 7 
2Saladdin Wirawan Effendy,”Analisis Pola Distribusi Dan Biaya Transaksi Gas Elpiji 3 

Kg Penyebab Harga Tidak Sesuai Het Di Masyarakat (Studi Kasus Kabupaten Banyuasin) Jurnal 

Media Ekonomi Dan Kewirausahaan (MEKU) FE Universitas Sumatera Selatan Vol. 1 No. 2 Mei– 

Agustus Tahun 2021  
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12 kg dan 50 kg merupakan produk gas yang tidak memiliki subsidi oleh 

pemerintah. Sedangkan Tabung gas elpiji 3 kg merupakan produk gas yang 

mendapatkan subsidi dari pemerintah dari Anggaran Subsidi LPG yang ditetapkan 

dalam Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN). Gas elpiji 3 kg (tiga 

kilogram) sudah menjadi kebutuhan pokok masyarakat, karena harganya yang 

disubsidikan oleh Pemerintah sehingga harga yang sampai ketangan konsumen 

lebih murah dibandingkan dengan gas elpiji yang ukuran 5,5 kg, 12 kg dan 50 kg.  

LPG 3 kg (kilogram) penyediaan dan pendistribusian diatur oleh PT. 

Pertamina (Persero). Pertamina mendistribusikan untuk menjamin kebutuhan 

energi bagi masyarakat melalui produk-produk PT.Pertamina, yang terdiri dari 

BBM, LPG, Avtur dan lainnya. Tugas PT.Pertamina melaksanakan pengusahaan 

minyak dan gas bumi dengan memperoleh hasil yang maksimal bagi masyarakat. 

Pertamina menyediakan, melayani, kebutuhan bahan bakar minyak dan gas bumi 

untuk dalam Negara Indonesia. Pendistribusian gas LPG 3 kg sangat berpengaruh 

terhadap kelangsungan hidup masyarakat apabila pendistribusian tidak sesuai 

dengan standar maka dapat menimbulkan permasalahan seperti penyalahgunaan 

pendistribusian sehingga memicu terjadinya tindakan  kriminal terhadap gas LPG 

3 kg yang dapat menyebabkan kelangkaan pasokan gas LPG 3 kg.3  

Salah satu hasil olahan dari produksi minyak dan gas bumi yang dapat kita 

temui di kehidupan sehari-hari adalah LPG (Liquefied Petroleum Gas) 3 

kilogram. Penggunaan gas LPG 3 kilogram dinilai lebih murah dari pada minyak 

tanah. Penyediaan Gas LPG 3 kilogram merupakan salah satu program pemerintah 

                                                             
3 Jumrah, (2021). Skripsi “ Proses pengawasan pendistribusian LPG (Liquefied 

petroleum gas) tiga kilo di dinas perdagangan kabupaten luwu” hal 2 
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untuk membantu masyarakat penerima golongan ekonomi rendah agar mereka 

mendapatkan gas LPG 3 kilogram untuk kebutuhan rumah tangganya dan usaha 

mikronya. LPG 3 kg adalah LPG tertentu merupakan bahan bakar yang 

mempunyai kekhususan karena kondisi tertentu seperti pengguna, kemasannya, 

volume atau harganya masih harus diberikan subsidi. 

Di dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 104 Tahun 2007 

tentang Penyediaan, Pendistribusian, dan Penetapan Harga Liquefied Petroleum 

Gas Tabung 3 Kilogram menyebutkan bahwa Penyedian dan pendistribusian LPG 

Tabung 3 kg hanya diperuntukan bagi rumah tangga dan usaha mikro 

dilaksanakan secara bertahap pada daerah tertentu dalam wilayah Negara 

Kesatuan Republik Indonesia serta harga patokan LPG merupakan harga yang 

didasarkan pada harga indeks pasar LPG biaya distribusi (termasuk handling) dan 

margin usaha yang wajar.4 Penyediaan, pendistribusian serta penetapan harga 

tabung LPG 3 kg sebagaimana yang dimaksud diatas bahwa penyediaan, 

pendistribusian tabung LPG 3 kg diberikan kepada rumah tangga dan usaha mikro 

yang berhak untuk mendapatkan serta penetapan harga ELP tabung 3 kg sesuai 

dengan harga yang wajar untuk di distribusi.  

Berdasarkan Peraturan Menteri ESDM Nomor 26 Tahun 2009 tentang 

Penyediaan dan Pendistribusian Liquefied Petroleum Gas menyebutkan bahwa 

dalam penyedian dan pendistribusian harus memiliki izin usaha niaga LPG 

merupakan izin yang diberikan kepada badan usaha untuk melaksanakan kegiatan 

usaha niaga LPG dengan bertujuan memperoleh keuntungan dan laba. Penyaluran 

                                                             
4 Peraturan Presiden RI Nomor 104 Tahun 2007 Tentang Penyediaan, Pendistribusian dan 

penetapan harga liquefied petroleum gas tabung 3 kilogram. 
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LPG di berikan kepada koperasi, usaha kecil dan badan usaha swasta nasional 

yang ditunjuk sebagai agen oleh badan usaha pemegang izin usaha niaga LPG 

untuk melakukan kegiatan penyaluran. LPG tertentu merupakan LPG bahan bakar 

yang diberikan subsidi, LPG umum merupakan bahan bakar yang tidak diberikan 

subsidi dan dalam sistem pendistribusian tertutup LPG tertentu menggunakan 

sistem pendistribusian LPG  tertentu untuk rumah tangga dan usaha mikro yang 

menggunakan LPG tertentu yang terdaftar dalam kartu kendali yang bertujuan 

untuk alat pengawasan dalam pendistribusian LPG tertentu.5 

Seperti dalam berita readers. Id menyebutkan bahwa Penjualan Gas melon 

di Aceh masih tidak sesuai HET, berdasarkan hasil yang kita temukan di 

lapangan, masih terdapat gas melon yang dijual tidak sesuai dengan Harga Eceran 

Tertinggi (HET) sesuai dengan SK Gubernur harga gas melon sebesar Rp 18.000  

pada kenyataannya di lapangan mereka menjual Rp 30.000 ke kios, dari kios 

dijual sampai dengan harga Rp 35.000. Dian Budi Dharma (Kabid Migas Dinas 

ESDM Aceh) menyebutkan jika patokan kepada SK Gubernur, gas melon tidak 

boleh dijual diatas harga Rp 18.000, serta tidak boleh dijual berikan kepada 

masyarakat yang tidak termasuk golongan miskin “ jadi pendistribusiannya itu 

juga harus tepat sasaran”. Dian menuturkan inspeksi ini dilakukan pihaknya 

karena adanya kenaikan harga gas elpiji non subsidi sehingga perlu adanya 

pengawasan untuk mengantisipasi penjualan gas yang tidak tepat sasaran.6 

                                                             
5 Peraturan Menteri ESDM No, 26 Tahun 2009 tentang Penyediaan dan Pendistribusian 

Liquefied Petroleum Gas hlm 3-4 
6http://www.readers.id/read/pendistribusian-gas-melon-di-aceh-masih-masih-tak-sesuai-

het/amp.html (diakses pada tanggal 01 juni 2022 pukul 11.35 WIB) 

http://www.readers.id/read/pendistribusian-gas-melon-di-aceh-masih-masih-tak-sesuai-het/amp.html
http://www.readers.id/read/pendistribusian-gas-melon-di-aceh-masih-masih-tak-sesuai-het/amp.html
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 Seperti dalam berita suara.com menyebutkan bahwa Pendistribusian gas 

LPG 3 kg di Aceh Timur, diminta tepat sasaran, Pemerintah Kabupaten (PemKab) 

Aceh Timur berharap para agen penyalur dan pihak pangkalan gas subsidi 3 kg 

untuk mendistribusikannya tepat sasaran dengan Harga Eceran Tertinggi (HET) 

sesuai ketetapan yang ada. Hal itu disarankan untuk menghindari kelangkaan gas 

melon tersebut. Untuk itu, agen penyaluran diminta membuka pangkalan di 

daerah pedalaman, seperti Kecamatan Ranto Peureulak, Indra Makmur, Peunaron, 

Serbajadi dan Kecamatan Simpang Jernih. “Gas subsidi  disalurkan ke masyarakat 

miskin, sedangkan orang kaya dan ASN tidak boleh menggunakan gas subsidi 

ini”.7 

Seperti dalam berita kini.com menyebutkan bahwa Polres Aceh Timur 

melalui Sat Intelkam Dan Satreskrim telah Bergerilya mencari informasi terkait 

adanya laporan kelangkaan gas elpiji 3 kilogram dengan memantau agen, 

pangkalan hingga pengenceran. Hal ini menindaklanjuti adanya keluhan 

masyarakat yang menyatakan gas bersubsidi itu langka di pasaran. “ Tidak ada 

kelangkaan gas bersubsidi di Kabupaten Aceh Timur, namun demikian setelah 

memantau harga di pasar diketahui harga eceran gas bersubsidi bervariasi. 

Kapolres menilai bahwa permasalahan gas yang muncul selama ini yakni 

penyaluran pada pangkalan maupun pengecer yang kurang tepat sasaran. 

Misalnya gas bersubsidi yang dikhususkan bagi masyarakat kurang mampu, akan 

tetapi pada pelaksanaanya dijual kepada restoran atau rumah makan yang tidak 

berhak memperoleh subsidi. Oleh karena itu ke depan Polisi bersama Dinas 

                                                             
7http://www.suara.com/partner/content/suaraindonesia/2019/11/12/172148/pendistibusian

-gas-lpg-3-kilogram-di-aceh-timur-diminta-tepat-sasarn (diakses pada tanggal 03 juni 2022 pukul 

13.15 WIB) 

http://www.suara.com/partner/content/suaraindonesia/2019/11/12/172148/pendistibusian-gas-lpg-3-kilogram-di-aceh-timur-diminta-tepat-sasarn
http://www.suara.com/partner/content/suaraindonesia/2019/11/12/172148/pendistibusian-gas-lpg-3-kilogram-di-aceh-timur-diminta-tepat-sasarn
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Perdagangan Kabupaten Aceh Timur akan terus memantau ke setiap pangkalan 

gas agar tepat sasaran dalam pendistribusian dan jika memang terdapat kesalahan 

prosedur akan ditindak. 8 

Seperti dalam berita kini.com menyebutkan bahwa Sejumlah warga yang 

didominasi ibu-ibu dan tergabung dalam koalisi rakyat bergerak (KIRAB) 

melancarkan aksi demo di pusat Pemerintahan Aceh Timur. Mereka menuntut 

Pemerintah Kabupaten Aceh Timur menstabilkan Harga gas elpiji 3 kilogram, 

mereka juga meminta Kepolisian menindak tegas para agen pangkalan tanpa izin 

dan nakal yang sengaja bermain sehingga gas melon tersebut langka dan mahal 

dipasaran. Salah seorang peserta aksi, Rahmawati (51), warga Gampong Tanoh 

Anoe mengatakan selama ini sepertinya selalu kesulitan mendapatkan gas 3 

kilogram tersebut jika pun ada harga mencapai Rp 35.000 per tabung, “karena 

butuh terpaksa kami membeli walaupun sangat kekurangan uang”. Menurut 

informasi yang diperolehnya, pihak Agen sengaja menjual ke pangkalan dengan 

harga yang mahal, pangkalan lantas menjual lagi ke masyarakat dengan harga 

tinggi, kata Rahmawati.9 

Pihak pemerintah melalui Pertamina juga telah menentukan besarnya 

harga yang seharusnya diterima oleh masyarakat. Dalam penjualannya Pertamina 

membentuk sistem distribusi mulai dari agen hingga konsumen akhir dengan 

ditetapkannya harga eceran tertinggi (HET), dimana berdasarkan Keputusan 

Menteri ESDM Nomor 2458 tahun 2017 tentang Harga Patokan LPG 3 kg, HET 

                                                             
8http://beritakini.co/news/telusuri-kelurahan-soal-elpiji-melon-porles-aceh-timur-tidak-

ada-kelangkaan/index.html (diakses tanggal 03 juni 2022 pukul 14.00 WIb) 
9http://beritakini.co/news/emak-emak-demo-pusat-pemerintah-aceh-timur-kesel-elpiji-3-

kg-langka-dan-mahal/index.html. (diakses tanggal 04 juni 2022 pukul 12.11 WIB) 

http://beritakini.co/news/telusuri-kelurahan-soal-elpiji-melon-porles-aceh-timur-tidak-ada-kelangkaan/index.html
http://beritakini.co/news/telusuri-kelurahan-soal-elpiji-melon-porles-aceh-timur-tidak-ada-kelangkaan/index.html
http://beritakini.co/news/emak-emak-demo-pusat-pemerintah-aceh-timur-kesel-elpiji-3-kg-langka-dan-mahal/index.html
http://beritakini.co/news/emak-emak-demo-pusat-pemerintah-aceh-timur-kesel-elpiji-3-kg-langka-dan-mahal/index.html
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menyebutkan bahwa “Yang telah ditetapkan oleh Pemerintah dan Pertamina di 

wilayah Aceh adalah sebesar Rp 18.000. “Tetapi pada kenyataannya konsumen 

tidak menerima harga sesuai dengan HET.”10 

Berdasarkan observasi awal dilakukan oleh peneliti di Gampong Blang 

Pauh Dua Kecamatan Julok Kabupaten Aceh Timur  gas elpiji 3 kg  terdapat 

permasalahan yang terkait dengan harga gas yang tidak sesuai Harga Eceran 

Tertinggi (HET) dimana pada Peraturan Gubernur bahwa harga eceran tertinggi 

penjualan gas yaitu sebesar Rp 18.000  per tabung namun bahannya pada 

kenyataan dilapangan gas seharga Rp 20.000 atau sampai Rp 25.000 di pangkalan 

lain lagi dengan harga di kios-kios, dan mekanisme pemberi informasi ke 

masyarakat tentang gas sudah ada di pangkalan masih kurang baik, selain itu 

permasalahan yang terjadi adalah waktu pendistribusian yang dilakukan pada 

malam hari sehingga mengganggu aktivitas masyarakat. Di samping itu harga 

yang tidak stabil memicu akan tidak tepat sasaran. 

Berdasarkan Surat Keputusan Bupati Aceh Timur Nomor 510/181/2020 

Tentang Pembentuka Tim Koordinasi Dan Sinkronisasi Ketersedian Barang 

Kebutuhan Pokok Dan Barang Penting Di Tingkat Agen Dan Pasar Rakyat Dalam 

Kabupaten Aceh Timur Tahun 2020. Pelaksanaan pengawasan pendistribusian gas 

elpiji 3 kg dilakukan tidak hanya dari satu instansi saja tapi juga melibatkan 

beberapa instansin terkait, namun dalam implementasinya Dinas Perdagangan, 

Koperasi dan UKM memiliki peran penting dalam proses pengawasan 

                                                             
10  Dea Fradika, (2019) . Skripsi.“Analisis Moral Ekonomi Penyalur Tabung Gas Elpiji 3 

Kg Serta Dampaknya Terhadap Harga Pada Tingkat Konsumen Di Desa Kasang Kota Karang 

Kabupaten Muaro Jambi” 
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pendistribusian gas elpiji 3 kg. Berdasarkan hal ini peneliti mengambil fokus 

penelitian terkait pengawasan pendistribusian gas elpiji 3 kg di Dinas 

Perdagangan,Koperasi dan UKM.  

Penjelasan diatas dapat kita simpulkan bahwa Pemerintah masih lemahnya 

sistem pengawasan terhadap penyaluran, penyediaan dan pendistribusian serta 

lemahnya kendali dalam implementasi penetapan harga eceran tertinggi gas 3 kg 

di Gampong Blang Pauh Dua Kecamatan Julok Kabupaten Aceh timur. karena 

masih banyak terjadinya masalah-masalah dalam pendistribusian baik dari harga 

eceran tertinggi (HET) gas 3 kg maupun pelaksanaan pendistribusian yang masih 

kurang baik dimana dilaksanakan pada malam hari dan mekanisme informasi 

terkait adanya gas di pangkalan. Selain itu, pemerintah harus melakukan 

pengawasan mulai dari penyaluran, pengadaan sampai pendistribusian untuk 

menjamin bahwa distribusi gas LPG 3 kg tepat sasaran dan dapat memberikan 

manfaat bagi masyarakat kalangan bawah, sehingga pengawasan tersebut harus 

sesuai dengan Peraturan Pemerintah terkait penyaluran ,penyedian dan 

pendistribusian LPG 3 kg. 

Berdasarkan isu permasalahan yang disebutkan sebelumnya, Peneliti 

tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut melalui skripsi yang mengangkat 

judul tentang “Pengawasan Pendistribusian Gas  Subsidi  3 Kg  Di Gampong 

Blang Pauh Dua Kecamatan Julok Oleh Dinas Perdagangan, Koperasi dan 

Usaha Kecil Menengah Kabupaten Aceh Timur”  
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1.2 Identifikasi Masalah 

Mengidentifikasi informasi serta memberikan solusi kualitatif terhadap 

permasalahan pada mekanisme pengawasan pendistribusian gas subsidi 3 kg di 

Gampong Blang Pauh Dua, Kecamatan Julok Kabupaten Aceh Timur. 

Dari beberapa uraian yang dikemukakan pada latar belakang maka dapat 

diidentifikasi beberapa masalah berikut: 

1. Belum Maksimalnya pengawasan Dinas Perdagangan Koperasi dan Usaha 

Kecil Menengah Kabupaten Aceh Timur terhadap Pendistribusian Gas 

Subsidi 3 kg . 

2. Belum maksimalnya pemanfaatan pelaksanaa pengawasan terhadap harga 

eceran tertinggi (HET) terhadap Pendistribusian Gas Subsidi 3 kg di 

Gampong Blang Pauh Dua Kabupaten Aceh Timur. 

1.3    Perumusan Masalah  

           Berdasarkan penjabaran latar belakang di atas, maka rumusan masalahnya 

sebagai berikut: 

a. Bagaimana Proses Pengawasan Pendistribusian Gas elpiji 3 kg oleh Dinas 

Perdagangan, Koperasi dan UKM?  

b. Bagaimana hambatan pelaksanaan pengawasan pendistribusian gas 3 kg 

terhadap harga eceran tertinggi (HET) di Gampong Blang Pauh Dua 

Kabupaten Aceh Timur? 
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1.4      Tujuan Penelitian  

Berdasarkan penyebaran rumusan masalah diatas maka tujuan dari 

penelitian tersebut adalah sebagai berikut: 

a. Untuk mengetahui dan menganalisis proses pengawasan terhadap 

pendistribusian gas subsidi 3 kg di Gampong Blang Pauh Dua, Kecamatan 

Julok oleh Dinas Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah 

Kabupaten Aceh Timur. 

b. Untuk mengetahui dan menganalisis pelaksanaan pengawasan terhadap  

pendistribusian gas 3 kg pemanfaatan harga eceran tertinggi (HET) di 

Gampong Blang Pauh Dua Kabupaten Aceh Timur. 

1.5    Manfaat Penelitian  

Manfaat yang dapat diambil di atas dari hasil penelitian ini, diantaranya 

adalah sebagai berikut: 

1. Manfaat teoritis  

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengembangan dan 

penambahan ilmu, pengetahuan, informasi khususnya terhadap sistem 

pengawasan Dinas Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah 

Kabupaten Aceh Timur dan pemanfaatan harga eceran tertinggi  (HET) 

dan pendistribusian gas subsidi 3 kg di Gampong Blang Pauh Dua 

Kecamatan Julok Kabupaten Aceh Timur.  

2. Manfaat Praktis  

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi manfaat bagi 

semua pihak – pihak yang terkait dalam penelitian, antara lain: 



11 
 

 
 

a. Bagi Pemerintah yaitu sebagai pertimbangan dan melakukan 

perbaikan terhadap mekanisme Sistem Pengawasan 

Pendistribusian gas subsidi 3 kg di Gampong Blang Pauh Dua 

Kecamatan Julok Kabupaten Aceh Timur 

b. Bagi Masyarakat yaitu sebagai penambahan informasi terkait 

aspek-aspek mekanisme sistem pendistribusian gas subsidi 3 kg 

di Gampong Blang Pauh Dua Kecamatan Julok Kabupaten 

Aceh Timur. 

c. Bagi Peneliti yaitu sebagai penambahan wawasan dan 

informasi tentang mekanisme sistem pengawasan Dinas 

Perdagangan , Koperasi dan Usaha Kecil Menengah yang 

dilakukan  Pendistribusian gas subsidi 3 kg di Gampong Blang 

Pauh Dua Kecamatan Julok Kabupaten Aceh Timur 

1.6      Penjelasan Istilah  

Adapun dalam skripsi ini terdapat beberapa istilah dalam penelitian berikut 

penjelasannya:  

1. Pengawasan: Pengawasan adalah proses pengamatan dari pada 

pelaksanaan seluruh kegiatan organisasi untuk menjamin agar supaya 

semua pekerjaan yang sedang dilaksanakan berjalan sesuai dengan rencana 

yang telah ditentukan sebelumnya11 

2. Distribusi: Suatu proses penyampaian barang atau jasa dari produsen ke 

konsumen dan para pemakai, sewaktu dan dimana barang atau jasa 

                                                             
11 Angger Sigit Pramukti, Meylani Chahyaningsih, Pengawasan Hukum terhadap 

aparatur Negara , (2018) hlm 13 
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tersebut diperlukan. Proses distribusi tersebut pada dasarnya menciptakan 

faedah (utility) waktu, tempat, dan pengalihan hak milik.12 

3. LPG: Adalah singkatan dari LPG (Liquified Petroleum Gas)  merupakan 

gas hidrokarbon yang dicairkan dengan tekanan untuk memudahkan 

penyimpanan, pengangkutan, dan penanganannya yang pada dasarnya 

terdiri atas propane, butane atau campuran keduanya.13 

4. Subsidi :Subsidi merupakan pembayaran oleh pemerintah untuk suatu 

rumah tangga atau badan usaha dengan maksud mencapai tujuan. Subsidi 

juga merupakan bantu dari pemerintah bagi masyakat miskin14 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
12 Hesti Dwi Astuti, Rizky Wulan Juliani ,”Tinjauan Hukum Tentang Penataan 

Pendistribusian Gas Elpiji 3 Kilogram Pada Pangkalan Gas Elpiji di Kabupaten Cianjur”’ Vol. 2 | 

No. 1 | Maret 
13 Peraturan Menteri ESDM No, 26 Tahun 2009 tentang Penyediaan dan Pendistribusian 

Liquefied Petroleum Gas hlm 3 
14 https://www.ocbcnisp.com/id/article/2021/12/27/subsidi-adalah (diakses pada tanggal 

06 juni 2022 pukul 07.00 WIB) 

https://www.ocbcnisp.com/id/article/2021/12/27/subsidi-adalah
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BAB II    

TINJAUAN PUSTAKA 

2.1  Penelitian Terdahulu 

 

Penelitian terdahulu yang Pertama pada skripsi Dea Fradika dengan judul  

Analisis Moral Ekonomi Penyalur Tabung Gas Elpiji 3 Kg Serta Dampaknya 

Terhadap Harga Pada Tingkat Konsumen Di Desa Kasang Kota Karang. Gas 

elpiji 3 kg merupakan produk PSO Pertamina yang ditujukan kepada masyarakat 

miskin dan pengusaha kecil. Dalam penjualannya Pertamina membentuk sistem 

distribusi mulai dari agen hingga konsumen akhir dengan ditetapkannya harga 

eceran tertinggi (HET). Tetapi pada kenyataannya konsumen tidak menerima 

harga sesuai dengan HET yang telah ditentukan pihak Pertamina. Menganalisis 

moral ekonomi penyalur gas elpiji 3 kg serta dampaknya terhadap harga pada 

tingkat konsumen.  

Berdasarkan hasil penelitian didapat bahwa dalam kenyataannya pada 

proses penyaluran tabung gas LPG 3 kg bersubsidi tersebut terdapat adanya 

permainan dalam proses penyalurannya yang melanggar dari aturan moral 

ekonomi dalam bertindak baik dan benar dalam aktivitas penyaluran tabung gas 

tersebut yang menyebabkan harga yang diterima oleh konsumen pun jauh 

melebihi harga HET yang telah ditetapkan oleh pemerintah serta aturan jumlah  
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pengalokasian jumlah tabung gas LPG 3 kg bersubsidi yang tidak sesuai dengan 

aturan yang seharusnya dijalankan.15 

Perbedaan penelitian terdahulu tersebut dengan penelitian saat ini terletak 

pada lokasi penelitian, lokasi penelitian terdahulu terletak di Desa Kasang Kota 

Karang sedangkan penelitian lokasi sekarang terletak di Gampong Blang Pauh 

Dua Kecamatan Julok Kabupaten Aceh Timur. Selain itu penelitian tersebut lebih 

berfokus pada analisis moral ekonomi sedangkan penelitian saat ini berfokus pada 

pengawasan pemerintah terhadap pendistribusian. Sedangkan persamaannya 

terletak pada objek penelitian yang berfokus membahas tentang Gas elpiji 3 kg 

dan HET  

Selanjutnya Penelitian terdahulu kedua dari Lupian Haryadi dengan judul 

Distribusi Gas Elpiji 3 kg di Kota Bengkulu Ditinjau dari Perspektif Ekonomi 

Islam. Sistem distribusi gas elpiji 3 kg di Kota Bengkulu yang dilakukan oleh 

Pertamina, SPPBE, Agen dan Pangkalan ditinjau dari perspektif ekonomi Islam. 

Untuk mengungkap persoalan tersebut secara mendalam dan menyeluruh bahwa 

ada pihak Pangkalan yang menyalurkan gas elpiji 3 kg lebih mengutamakan 

pengecer dari pada rumah tangga, dengan harga yang berbeda di atas HET. 

Sehingga pengecer menyalurkan gas elpiji 3 kg tidak tepat sasaran, menyalurkan 

ke luar area, menimbun dan menjual kepada yang tidak berhak menggunakan gas 

elpiji 3 kg, akan tetapi konsumen yang tidak berhak menggunakan gas elpiji 3 kg 

terpaksa menggunakan gas elpiji 3 kg dikarenakan gas elpiji 12 kg susah juga 

                                                             
15 Dea Fradika (2019), ”Analisis Moral Ekonomi Penyalur Tabung Gas Elpiji 3 Kg Serta 

Dampaknya Terhadap Harga Pada Tingkat Konsumen Di Desa Kasang Kota Karang”. Skripsi 

Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam Universitas Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi  
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untuk didapatkan, hal ini berdampak kepada kelangkaan dan harga gas elpiji 3 kg 

meningkat. Hal ini dilarang di dalam ekonomi Islam.16 

Yang menjadi perbedaan penelitian tersebut dengan penelitian saat ini 

yakni terletak pada lokasi penelitian, lokasi penelitian terdahulu terletak di Kota 

Bengkulu sedangkan penelitian lokasi sekarang terletak di Gampong Blang Pauh 

Dua Kecamatan Julok Kabupaten Aceh Timur. Selain itu penelitian tersebut lebih 

berfokus pada Perspektif Ekonomi islam sedangkan penelitian saat ini berfokus 

pada pengawasan terhadap pendistribusian di Dinas Perdagangan, Koperasi dan 

usaha Kecil. Sedangkan persamaannya terletak pada objek penelitian yang 

berfokus membahas tentang Gas elpiji 3 kg.  

Penelitian terdahulu yang terakhir yaitu dari Dinda Durrah Adlina yang 

berjudul Pemenuhan Hak Konsumen Atas Harga Wajar Dalam Penyaluran Lpg 3 

Kg Di Kelurahan Tlogo Kecamatan Prambanan. Penelitian ini memuat isu hukum 

yang sensitif di kalangan konsumen khususnya di kalangan rumah tangga. Adanya 

penjualan gas lpg 3 kg diatas harga eceran tertinggi yang merugikan konsumen 

dan mencederai perjanjian yang dibuat oleh agen dan sub agen. Sub agen untuk 

digali keterangannya, yang mana keterangan diperoleh akan diolah dengan teori 

hukum yang ada, sehingga dapat disimpulkan apakah das sollen dan das sein 

sudah berjalan seperti semestinya.  

Hubungan keagenan antara agen gas atas nama Ahmad Munadi dengan 

pangkalan Duta Gas yang mana hubungan keagenan tersebut ditandai dengan 

adanya perjanjian kerja sama.Namun dalam pengimplementasian perjanjian 

                                                             
16 Lupian Haryadi (2017),”Distribusi Gas Elpiji 3 kg di Kota Bengkulu Ditinjau dari 

Perspektif Ekonomi Islam”. Skripsi,  Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam Institut Agama Islam 

Negeri (Iain) Bengkulu Bengkulu. 
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tersebut, terdapat ketidaksesuaian yang dilakukan oleh pangkalan, yang mana 

pangkalan menjual gas subsidi 3 kg tersebut diatas harga eceran tertinggi. Dengan 

begitu selain pihak pangkalan mencederai perjanjian, terdapat pula hak dari 

konsumen yang tidak dipenuhi oleh pangkalan atas harga wajar yang semestinya 

dapat diperoleh konsumen. Atas ketidaksesuaian tersebut, hendaknya pihak agen 

lebih intensif melakukan pengawasan hingga teguran terhadap pangkalan yang 

berbuat curang. Dan pangkalan hendaknya lebih menjiwai perjanjian yang telah 

dibuatnya dengan menjalankan apa yang menjadi kewajibannya.17 

Yang menjadi perbedaan penelitian tersebut dengan penelitian saat ini 

yakni terletak pada lokasi penelitian, lokasi penelitian terdahulu terletak di 

Kelurahan Tlogo Kecamatan Prambanan sedangkan penelitian lokasi sekarang 

terletak di Gampong Blang Pauh Dua Kecamatan Julok Kabupaten Aceh Timur. 

Selain itu penelitian tersebut lebih berfokus pada Pemenuhan Hak Konsumen 

sedangkan penelitian saat ini berfokus pada pengawasan pendistribusian di Dinas 

Perdagangan, Koperasi dan usaha Kecil. Sedangkan persamaannya terletak pada 

objek penelitian yang berfokus membahas tentang Gas elpiji 3 kg dan HET.  

2.2      Konsep dan Teori Pengawasan  

Beberapa ahli telah mendefinisikan pengertian pengawasan. Pengertian 

atau definisi tersebut adalah menurut Kamus Besar bahasa Indonesia, pengawasan 

memiliki definisi suatu bentuk pemeriksaan atau pengontrolan dari pihak yang 

lebih tinggi kepada pihak yang dibawah. Menurut lembaga administrasi Negara 

mendefinisikan pengawasan sebagai proses suatu kegiatan seorang pemimpin 

                                                             
17 Dinda Durrah Adlina (2018), “Pemenuhan Hak Konsumen Atas Harga Wajar Dalam 

Penyaluran Lpg 3 Kg Di Kelurahan Tlogo Kecamatan Prambanan”. Skripsi Fakultas Hukum 

Universitas Islam Indonesia Yogyakarta. 
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untuk menjamin agar pelaksanaan kegiatan organisasi sesuai dengan rencana 

kebijakan dan ketentuan yang telah ditetapkan.Menurut Siagian dalam buku 

Angger Sigit Pramukti  memberikan definisi bahwa “Pengawasan adalah proses 

pengamatan dari pada pelaksanaan seluruh kegiatan organisasi untuk menjamin 

agar supaya semua pekerjaan yang sedang dilaksanakan berjalan sesuai dengan 

rencana yang telah ditentukan sebelumnya”.  

Menurut George R.Terry dalam buku Angger Sigit Pramukti 

mendefinisikan pengawasan sebagai berikut “control is to determine what is 

accomplished evaluate it, and apply corrective measures, if needed to insure 

result in keeping with plan.”Terjemahan bebasnya, pengawasan dilakukan untuk 

tujuan tindakan evaluasi dan melakukan koreksi terhadap hasil yang telah dicapai 

dengan tujuan agar apa yang dilakukan sesuai dengan apa yang direncanakan.18     

Dalam definisi yang diberikan oleh Terry tersebut, pengawasan dilakukan 

pada akhir kegiatan tidak pada saat kegiatan sedang berjalan. Dari beberapa 

pengertian pengawasan yang diuraikan oleh para ahli, maka dapat disimpulkan 

bahwa pengawasan adalah suatu kegiatan yang dilakukan untuk menilai dari 

pelaksanaan kegiatan apakah sudah sesuai dengan yang direncanakan. Selanjutnya 

diutamakan pada tingkat evaluasi serta koreksi terhadap hasil yang dicapai. Selain 

itu pengawasan juga dapat disamakan dengan adanya koreksi terhadap rencana 

dan kenyataan. 

Pengawasan atau Controlling, yaitu suatu kegiatan yang bertujuan untuk 

menjamin agar penyelenggaraan suatu kegiatan dapat berjalan sesuai dengan yang 

                                                             
18 Angger Sigit Pramukti, Meylani Chahyaningsih.”Pengawasan Hukum Terhadap 

Aparatur Negara”, Yogyakarta (2016) hlm 14 
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direncanakan. Hal ini dapat dikaitkan dengan hukum pemerintahan. Pengawasan 

juga dapat diartikan sebagai kegiatan untuk menjamin sikap dan tindakan 

pemerintah aparat administrasi berjalan sesuai dengan aturan hukum yang 

berlaku. Kemudian jika dikaitkan dengan Hukum Tata Negara, pengawasan dapat 

diartikan sebagai suatu kegiatan yang ditujukan untuk tujuan jaminan agar 

penyelenggaraan Negara oleh lembaga-lembaga kenegaraan dapat berjalan sesuai 

dengan hukum yang berlaku.19 

Pengawasan juga merupakan manajemen yang juga mempunyai hubungan 

yang erat dengan fungsi manajemen lainnya terutama dengan fungsi perencana. 

Ini berarti bahwa pengawasan tidak mungkin berjalan dengan berperan tanpa 

kegiatan perencanaan, dan rencana tidak akan tercapai secara optimal jika tidak 

disertai dengan pelaksanaan fungsi pengawasan. Fungsi kegiatan perencanaan 

mendahului pengawasan dalam hal mana perencanaan mewarnai dan 

mempengaruhi kegiatan pengawasan, sedangkan kegiatan pengawasan yang 

efektif memberikan umpan balik untuk hal perubahan-perubahan standar input 

yang sangat selaras. Dengan demikian perencanaan dan pengawasan dapat 

dipandang sebagai mata rantai yang saling berhubungan dan saling 

mempengaruhi.20 

Menurut Kadarman menyatakan bahwa dalam pengawasan terdapat tiga 

unsur pokok atau langkah dalam proses pengawasan yaitu: 

 

                                                             
19 Aulia Sholichah Imam Nur Chotimah. “Pengawasan Pelayanan Publik” (2021) hlm10 
20 Bayu Anggara, Syapril Abdullah “Pelaksanaan Pengawasan Dinas Perindustrian dan 

Perdagangan Kota Pekanbaru Dalam Pendistribusian gas LPG 3 Kg Di Kota Pekanbaru” 

Publika, Vol 3, No.2 Hal. 248-261 (2017), Program Studi Administrasi Publik Fisipol UIR. 
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a. Menetapkan Standar 

Kegiatan pengawasan adalah mengukur atau menilai pelaksanaan atau 

hasil pekerjaan dari pada pejabat atau pekerja, untuk dapat melakukan 

pengukuran harus mempunyai alat pengukur (standar), alat pengukur yang 

dimaksud adalah waktu, jumlah dan harga. Standar itu adalah mutlak 

diperlukan, yaitu untuk mengukur atau menilai apakah pekerjaan 

dilakukan sesuai dengan sasaran-sasaran yang ditentukan (standar) atau 

tidak. 

b. Mengukur kinerja  

Langkah kedua dalam pengawasan adalah mengukur atau mengevaluasi 

kinerja yang dicapai terhadap standar-standar yang telah ditentukan. 

Adapun pelaksanaan pengukuran tersebut dapat dilakukan dengan 

melakukan observasi/inspeksi. 

c. Memperbaiki penyimpangan 

dimaksudkan untuk mengetahui ada atau tidaknya penyimpangan-

penyimpangan di analisa untuk mengetahui mengapa standar tidak dapat 

dicapai dan mengidentifikasi penyebab terjadinya penyimpangan.21 

2.2.1 Syarat-Syarat Pengawasan  

Agar Pelaksanaan pengawasan dapat berjalan dengan efektif dan mencapai 

tujuan yang diinginkan, pengawasan tidak boleh dilakukan di akhir saja tetapi 

juga pada setiap tingkat proses manajemen. Dengan demikian pengawasan akan 

memberikan nilai tambah bagi peningkatan kinerja organisasi. Selain itu terdapat 

                                                             
21 Kadarman  “Pengantar Ilmu Manajemen “(2001, hal. 161)  Jakarta  



20 
 

 
 

juga syarat yang harus dipenuhi supaya pelaksanaan kegiatan pengawasan 

berjalan dengan baik. Syarat itu adalah: 

1. Pengawasan harus mencerminkan sifat kegiatan untuk jenis kegiatan yang 

berbeda maka pengawasan dan pedomannya pun berbeda. 

2. Pengawasan harus melaporkan penyimpangan-penyimpangan harus cepat 

diketahui agar bisa diambil tindakan koreksi. 

3. Pengawasan harus melihat jauh ke depan untuk membuat perkiraan situasi 

yang akan datang karena hal ini akan dapat memperkecil dari 

kemungkinan terjadinya penyimpangan. 

4. Pengawasan harus mengecualikan hal-hal penting tidak semua kejadian 

dapat ditangani dengan cara yang sama maka waktu dan usaha tambahan 

untuk menangani hal-hal yang kecualikan. 

5. Pengawasan harus objektif supaya pengawasan dapat lebih objektif maka 

tidak didominasi oleh kekuatan pribadi seseorang tetapi perlu adanya 

pernyataan yang jelas dalam pelaksanaan kegiatan. 

6. Pengawasan harus fleksibel keluwesan bisa diberikan dengan memasukkan 

rencana-rencana alternatif untuk situasi-situasi yang mungkinkan. 

7. Pengawasan harus mencerminkan pola organisasi untuk menyelesaikan 

masalah-masalah dan mencapai tujuannya, data pengawasan harus jelas 

dan spesifik, menyangkut jumlah dan sumber kesulitan dan setiap 

pelaksanaan perlu mempertanggungjawabkan hasil-hasil kegiatan. 
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8. Pengawasan harus ekonomis sebaiknya pengawasan bukan menjadi tujuan 

tetapi merupakan alat untuk mencapai tujuan. Dengan demikian biaya 

pengawasan diusahakan untuk ditekan sekecil mungkin. 

9. Pengawasan harus dapat dipahami jika sistem pengawasan tak dapat 

dipahami dan tidak dapat diterapkan maka hanya memperbanyak 

kekurangan saja. 

10. Pengawasan harus menunjukkan tindakan koreksi suatu sistem 

pengawasan yang memadai harus bisa bekerja lebih banyak, yaitu dapat 

menyangkut kegagalan yang terjadi, siapa yang bertanggung jawab atas 

kegagalan tersebut dan alternatif apa yang cocok untuk mengatasinya.22 

2.2.2  Tujuan Pengawasan 

Arifin Abdul Rahman mengatakan bahwa pengawasan bertujuan untuk 

mengetahui apakah segala sesuatu yang berjalan sesuai dengan rencana yang telah 

ditetapkan, untuk mengetahui apakah segala sesuatu berjalan sesuai dengan 

instruksi serta prinsip-prinsip yang telah ditetapkan, untuk mengetahui apakah 

kelemahan-kelemahan serta kesulitan-kesulitan dan kegagalan-kegagalan lainnya, 

sehingga bisa dilakukan perbaikan untuk memperbaiki dan mencegah 

pengulangan kegiatan-kegiatan yang salah, untuk mengetahui apakah segala 

sesuatu berjalan efisien, dan apakah tidak dapat diadakan perbaikan-perbaikan 

lebih lanjut, sehingga mendapat efisiensi yang lebih besar. 

 

 

                                                             
22 Angger Sigit Pramukti, Meylani Chahyaningsih.”Pengawasan Hukum Terhadap 

Aparatur Negara”, Yogyakarta (2016) hlm 16-17 
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Menurut Leonard White maksud dari kegiatan pengawasan adalah: 

1. Untuk menjamin kekuasaan tersebut digunakan untuk tujuan yang 

diperintah dan mendapat dukungan serta persetujuan rakyat. 

2. Untuk melindungi hak asasi manusia yang telah dijamin oleh Undang-

undang dari pada tindakan penyalahgunaan. 

Tujuan pengawasan yang dinyatakan oleh Victor M, Situmorang dan Jusuf 

Jahir adalah: 

a. Agar terciptanya aparatur pemerintah yang bersih dan berwibawa yang 

didukung oleh suatu sistem manajemen pemerintah yang berdaya guna 

serta ditunjang oleh partisipasi masyarakat yang konstruksi dan 

terkendali dalam wujud pengawasan masyarakat (control sosial) yang 

objektif, sehat dan bertanggung jawab. 

b. Agar terselenggaranya tertib administrasi di lingkungan aparatur 

pemerintah, tumbuhnya disiplin kerja yang sehat. Agar adanya 

keleluasaan dalam melaksanakan tugas, fungsi kegiatan, tumbuhnya 

budaya maka dalam diri masing-masing aparat, rasa bersalah dan rasa 

berdosa yang lebih mendalam untuk berbuat hal-hal yang tercela 

terhadap masyarakat dan ajaran agama.23 

Dari berbagai pendapat para ahli di atas pengawasan memiliki tujuan 

untuk mengetahui dan mengoreksi apa yang dilakukan apakah sesuai dengan apa 

yang direncanakan. Hasil koreksi tersebut dapat digunakan sebagai bahan untuk 

melakukan perbaikan di waktu yang akan datang. 

                                                             
23 Ibid hlm 18 
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2.2.3  Jenis Pengawasan 

Jenis pengawasan sendiri dapat dibagi dalam beberapa kategori, kategori 

tersebut di antaranya berdasarkan pola pemeriksaan, berdasar waktu pelaksana, 

berdasar subjek yang melakukan pengawasan, berdasarkan cara pelaksanaannya 

berdasarkan cara pelaksanaannya serta dari sisi objek yang diawasi. Untuk lebih 

jelasnya akan diuraikan pada pembahasan di bawah ini: 

1. Jenis pengawasan dilihat dari pola pemeriksaan. 

a. Pemeriksaan Operasional merupakan Pemeriksaan terhadap cara 

pengelolaan suatu organisasi untuk melaksanakan tugas dengan lebih 

baik. Pemeriksaan menekankan pada penilaian dari sudut efisiensi dan 

kehematan. 

b. Pemeriksaan finansial merupakan Pemeriksaan yang mengutamakan 

pada masalah keuangan (transaksi, dokumen, buku daftar serta laporan 

keuangan) antara lain untuk memperoleh kepastian bahwa berbagai 

transaksi keuangan dilaksanakan sesuai dengan undang-undang 

peraturan, kepastian, instruksi yang bersangkutan dan seterusnya. 

c. Pemeriksaan program merupakan Pemeriksaan yang dimaksudkan 

untuk menilai program secara keseluruhan, contoh: suatu program 

pengendalian pencemaran air. Ditinjau dari segi efektivitasnya untuk 

mengetahui apakah tujuan semula telah ditentukan juga telah dicapai 

serta apakah dalam usaha pencapaian tujuan tersebut digunakan 

alternative yang wajar. 
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d. Pemeriksaan lengkap merupakan Pemeriksaan yang mencakup tiga 

pemeriksaan di atas. 

2. Jenis pengawasan dilihat dari waktu pelaksanaan. 

a. Pengawasan preventif adalah Pengawasan yang melalui pre audit 

sebelum pekerjaan dimulai, contohnya adalah dengan mengadakan 

pengawasan terhadap persiapan-persiapan, rencana kerja, rencana 

anggaran, rencana perencanaan tenaga, dan sumber-sumber lain. 

b. Pengawasan represif adalah Pengawasan yang dilaksanakan lewat post 

audit dengan pemeriksaan terhadap pelaksanaan dan sebagainya. 

3. Jenis pengawasan berdasarkan subjek yang melakukan pengawasan. 

a. Pengawasan melekat adalah Pengawasan yang dilakukan oleh setiap 

pimpinan terhadap bawahan dalam suatu kerja yang dipimpinya. 

b. Pengawasan fungsional adalah Pengawasan yang dilakukan oleh aparat 

yang tugas pokoknya melakukan pengawasan seperti inspektorat 

jenderal, itwilprop, BPKP, Bapeka. 

c. Pengawasan legislatif adalah Pengawasan yang dilakukan oleh 

perwakilan rakyat baik pusat (DPR) maupun di daerah (DPRD). 

d. Pengawasan masyarakat adalah Pengawasan yang oleh masyarakat 

seperti yang termuat di dalam media massa atau elektronik. 

e. Pengawasan politis adalah pengawasan yang dilakukan oleh lembaga 

politik. 
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4. Jenis pengawasan berdasarkan cara pelaksanaanya. 

a. Pengawasan langsung adalah pengawasan yang digelar di tempat 

kegiatan berlangsung yaitu dengan mengadakan inspeksi dan 

pemeriksaan. 

b. Pengawasan tidak langsung adalah pengawasan yang dilakukan dengan 

mengadakan pemantauan dan pengkajian laporan dari pejabat atau 

satuan kerja yang bersangkutan, aparat pengawasan fungsional, 

pengawasan legislative, pengawasan masyarakat. 

5. Jenis pengawasan berdasarkan cara pelaksanaannya. 

a. Sebelum kegiatan adalah Pengawasan yang dilakukan sebelum kegiatan 

dimulai, antara lain dengan mengadakan pemeriksaan dan persetujuan 

rencana kerja dan rencana anggarannya, dan penetapan petunjuk 

operasional. 

b. Selama kegiatan adalah pengawasan yang dilakukan selama pekerjaan 

masih berlangsung. Pengawasan ini bersifat represif terhadap yang 

sudah terjadi dan sekaligus bersifat preventif untuk mencegah 

berkembangnya atau berulang kesalahan pada tahap-tahap selanjutnya. 

c. Sesudah kegiatan adalah pengawasan yang dilakukan setelah pekerjaan 

selesai dilaksanakan, dengan membandingkan antara rencana dan hasil. 

Pemeriksaan apakah semuanya telah sesuai dengan kebijakan atau 

ketentuan yang berlaku. Tujuan pengawasan ini untuk mengoreksi atas 

kesalahan-kesalahan yang terjadi sehingga bersifat represif 

. 
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6. Dari sisi objek yang diawasi 

a. Pengawasan khusus adalah pengawasan yang dilakukan berkaitan 

dengan keuangan dan pembangunan Negara. Contohnya adalah BPK 

hanya melakukan pengawasan terhadap penggunaan anggaran Negara. 

b. Pengawasan umum adalah pengawasan yang dilakukan secara 

keseluruhan. Contohnya adalah inspektur jenderal melakukan 

pengawasan terhadap semua bidang kegiatan menteri tersebut.24 

2.3      Teori Pendistribusian  

Saluran 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. Alma mengungkapkan 

“Distribusi merupakan sekumpulan lembaga yang saling terhubung antara satu 

dengan lainnya untuk melakukan kegiatan penyaluran barang atau jasa sehingga 

tersedia untuk dipergunakan oleh para konsumen (pembeli)”. Sedangkan Daniel 

mengungkapkan “Distribusi merupakan suatu kegiatan dari sebuah organisasi 

yang bertujuan untuk memperlancar kegiatan penyaluran barang atau jasa dari 

produsen ke konsumen”. Hal lain diungkapkan oleh Tjiptono bahwa “Distribusi 

adalah kegiatan pemasaran yang berusaha memperlancar dan mempermudah 

penyampaian barang dan jasa dari produsen kepada konsumen, sehingga 

                                                             
24 Angger Sigit Pramukti, Meylani Chahyaningsih.”Pengawasan Hukum Terhadap 

Aparatur Negara”, Yogyakarta (2016) hlm 21 
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penggunaannya sesuai yang diperlukan (jenis, jumlah, harga, tempat, dan saat 

dibutuhkan)”. 25 

Distribusi merupakan faktor yang tidak dapat dipisahkan dari sistem 

ekonomi modern, karena dengan distribusi yang baik tersebut dapat terciptanya 

keadilan sosial dalam bidang ekonomi, dari proses inilah semua kebutuhan 

masyarakat dapat terpenuhi, akan tetapi pada proses ini pula banyak terjadi 

penyalahgunaan wewenang dan sebagainya sehingga faktor ekonomi tersebut 

tidak merata atau tepat sasaran.26 

2.3.1 Macam-Macam Distribusi  

1. Distribusi Langsung (jangka panjang) Sistem distribusi atau kegiatan 

menyalurkan barang yang tidak menggunakan saluran distribusi. Jadi, 

produsen langsung berhubungan dengan pembeli atau konsumen. 

Contohnya: Penyaluran hasil pertanian oleh petani ke pasar langsung. 

2. Distribusi Semi Langsung Penyampaian barang dari produsen kepada 

konsumen melalui perantara tetapi perantara masih milik produsen sendiri. 

Menjual barang hasil produksinya melalui toko milik produsen sendiri. 

3. Distribusi Tidak Langsung Kegiatan menyalurkan barang dan jasa melalui 

pihak-pihak lain atau badan perantara seperti agen, makelar, toko atau 

pedagang eceran27 

 

                                                             
25 Hesti Dwi Astuti, Rizky Wulan Juliani ,”Tinjauan Hukum Tentang Penataan 

Pendistribusian Gas Elpiji 3 Kilogram Pada Pangkalan Gas Elpiji di Kabupaten Cianjur”’ Vol. 2 | 

No. 1 | Maret 2018 jurnal wawasan yuridika hlm 46 
26 Lupiyoadi, Manajemen Pemasaran Jasa, (Jakarta, Salemba Empat, 2001) hlm 159 
27 Umar Capra, Masa Depan Ilmu Ekonomi : Sebuah Tinjauan Islam, (Jakarta, Gema 

Insani Press, 2001 ), hlm. 99 
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2.4  Pengertian gas LPG  

LPG merupakan bahan bakar berwujud gas yang dicairkan (Liquified 

Petroleum Gas) adalah hasil minyak bumi yang didapat dengan cara distilasi 

bertekanan tinggi. Fraksi yang dipakai sebagai sasaran bisa dari berbagai sumber 

yaitu gas alam maupun gas buatan dari pengolahan minyak bumi. Komponen 

utama LPG terdiri dari dari Hidrokarbon rendah berupa Propana (C3H8) dan 

Butana (C4H10), beserta sedikit Etana (C2H6) dan Pentana (C5H12). LPG juga 

digunakan sebagai bahan bakar untuk rumah tangga dan industri, apalagi 

masyarakat tingkat menengah keatas yang keperluannya terus bertambah dari 

tahun ketahun sebab tergolong bahan bakar ramah lingkungan.  

Sebagai bahan bakar buat keperluan rumah tangga, maka lpg mampu 

memberi beberapa persyaratan tersendiri dengan maksud agar aman digunakan 

dalam arti tidak berbahaya bagi pengguna dan tidak merugikan peralatan yang 

dipakai serta efisien dalam penggunaannya. Menurut Pertamina dalam Bukunya 

“Catatan Operasional dan Produk Non BBM”, untuk produk LPG ada 3 macam 

yaitu sebagai berikut:  

a. LPG Propane, pada umumnya terdiri dari C3 yang biasanya digunakan 

pada industri-industri sebagai pendingin, bahan bakar pemotong, untuk 

menyemprot cat dan lainnya.  

b. LPG Butane, pada umumnya terdiri dari C4 biasa digunakan oleh 

masyarakat untuk bahan bakar memasak, korek api dan lainnya.  

c. Mix LPG, yaitu campuran dari propane dan butane seringkali digunakan 

oleh masyarakat sebagai bahan bakar minyak.  
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Sifat produk LPG tersebut adalah sebagai berikut:  

a. Tidak berwarna, untuk dapat melihat fluida maka perlu ditambahkan zat 

berwarna.  

b. Tidak berbau, untuk menjamin faktor keselamatan diberi zat odor, 

sehingga ketika terjadi kebocoran maka akan tercium. 

c. Tidak berasa, Tidak/sedikit beracun, apabila terjadi kebocoran di ruang 

tertutup, dapat menggantikan oksigen di ruangan tersebut dan akan 

mengakibatkan gangguan saluran pernapasan (sesak nafas) pada orang 

yang ada dalam ruangan. 

d. Mudah terbakar, secara umum bahwa persyaratan mutu LPG adalah LPG 

harus dapat menguap dan terbakar dengan baik pada saat penggunaan 

tanpa menyebabkan korosi atau meninggalkan deposit di dalam sistem. 

Gas elpiji juga merupakan sumber energi pokok di Indonesia yang 

menggunakan gas ini mulai dari rumah tangga kecil hingga industri menengah 

sampai yang besar. Apalagi setelah pemerintah tahun 2000an melakukan konversi 

bahan bakar minyak tanah menjadi gas elpiji. Sehingga terjadi perubahan yang 

sangat besar dalam penggunaan bahan bakar dari minyak ke gas. Dimana gas 

merupakan bahan bakar yang ramah lingkungan dengan tingkat polusi yang 

sangat rendah dibanding dengan minyak tanah. Selain itu gas mempunyai kalori 

yang lebih tinggi dari minyak tanah.  

Selain kebijakan tersebut pihak pemerintah melalui PT. Pertamina 

mengeluarkan produk gas elpiji 3 kg yang merupakan gas bersubsidi atau gas 

PSO. Gas elpiji 3 kg di tunjukan bagi masyarakat miskin. Seiring perkembangan 
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di masyarakat kebutuhan akan gas ini relatif tinggi bahkan banyak pihak yang 

tidak seharusnya menggunakan bahan bakar gas subsidi ini tetapi masih ada yang 

menggunakannya sehingga pihak pemerintah mengeluarkan lebih besar anggaran 

untuk subsidi. Dengan kondisi ini maka pemerintah lebih menggalakkan lagi 

pemakaian gas tabung biru 12 kg dan mengeluarkan produk baru yaitu tabung gas 

berukuran 5,5 kg yang bukan subsidi atau non PSO sehingga dapat mengurangi 

subsidi yang kurang sasaran.28 

2.5  Pendistribusian Gas LPG 3 Kg  

Dalam rangka memenuhi kebutuhan masyarakat pengguna Liquified 

Petroleum Gas (LPG) dan guna mendukung program diversifikasi energi, serta 

mendorong pembangunan infrastruktur Liquified Petroleum Gas (LPG) dan 

peningkatan peran badan usaha, perlu pengaturan penyediaan dan pendistribusian 

Liquified Petroleum Gas (LPG) secara terpadu, transparan, akuntabel, kompetitif 

dan adil, sesuai dengan peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral 

Republik Indonesia mengeluarkan peraturan nomor 26 tahun 2009 tentang 

penyediaan dan pendistribusian Liquified Petroleum Gas (LPG).Hampir enam 

tahun program konversi minyak tanah ke Liquified Petroleum Gas (LPG) 

berlangsung berbagai problem atau kendala mewarnai prosesnya. Bahkan banyak 

terjadi pula kelangkaan Liquified Petroleum Gas (LPG) di beberapa daerah, tidak 

tepat sasaran, dan harga tidak sesuai dengan HET, dikarenakan kurangnya 

pengawasan dan sosialisasi kepada pelaku usaha khususnya SPBE, Agen dan 

Pangkalan Liquified Petroleum Gas (LPG). 

                                                             
28 Saladdin Wirawan Effendy “Strategi Peningkatan Penjualan Gas Elpiji 12 kg/5,5 kg 

(non pso) Pada Agen Gas Elpiji 3 kg (pso) Studi kasus PT. RPA  Kota Palembang” (2019), 

SUSTAINABLE COMPETITIVE ADVANTAGE-(SCA-9) FEB UNSOED. 
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Dalam rangka pelaksanaan program konversi minyak tanah ke Liquified 

Petroleum Gas (LPG) agar tepat sasaran, tepat harga, tepat jumlah, dan terjamin 

ketersediaan pasokan Liquified Petroleum Gas (LPG) perlu pembinaan, 

pengawasan dan sosialisasi dan melibatkan peran serta pemerintah daerah provinsi 

dan kabupaten/kota. Karena volume pengguna LPG menunjukkan peningkatan 

signifikan bahkan hampir kelebihan kuota. Dengan banyaknya pendistribusian 

Liquified Petroleum Gas (LPG) 3 Kg tidak tepat sasaran yaitu kepada pelaku 

usaha contohnya Hotel, Resto, Rumah makan dan lainnya yang setiap harinya 

memakai LPG yang jumlahnya tidak sedikit, maka dari itu perlu adanya 

sosialisasi bagi pelaku usaha agar tidak lagi menggunakan Liquified Petroleum 

Gas (LPG) 3 Kg bersubsidi.29 

Untuk itu perlu kami simpulkan bahwa perlu adanya pengawasan bersama 

instansi terkait dan diadakan sosialisasi kepada pelaku usaha khususnya Hotel, 

Resto dan Rumah Makan agar tidak menggunakan Liquified Petroleum Gas 

(LPG) 3 Kg bersubsidi, dan untuk Agen LPG, Pangkalan LPG diharapkan tidak 

mendistribusikan Liquified Petroleum Gas (LPG) 3 Kg bersubsidi kepada pelaku 

usaha tersebut di atas. Pengawasan pendistribusian gas LPG 3 kg bersubsidi diatur 

dalam Peraturan Menteri Energi Sumber Daya Mineral Nomor 26 Tahun 2009 

tentang penyediaan dan pendistribusian LPG. Berdasarkan Peraturan tersebut gas 

LPG di bagi menjadi 2 yaitu: 

                                                             
29 Iqbal Sentosa “ Tindak Pidana Penyimpanan Gas Lpg 3 Kg Tanpa Izin Usaha 

Penyimpanan (Suatu Penelitian Di Wilayah Hukum Polres Lhokseumawe) Crime Of 3 Kg Lpg Gas 

Storage Without Storage Business License (A Study From Lhokseumawe City Police Jurisdiction) 

Vol. 1(2) November 2017, Pp. 28-38 Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala Issn : 2597-6893 

(Online) Fakultas Hukum Universitas Syiah ,Banda Aceh – 23111 Halaman 34 
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1. Liquid Petroleum Gas (LPG) umum adalah liquid petroleum gas yang 

merupakan bahan bakar yang pengguna/penggunaannya, kemasannya, 

volume dan harganya tidak diberikan subsidi yaitu gas LPG 5,5 dan gas 

LPG 12 kg. 

2. Liquid Petroleum Gas (LPG) tertentu adalah Gas LPG 3 kg yang 

merupakan bahan bakar yang mempunyai kekhususan karena kondisi 

tertentu seperti pengguna/penggunaannya. Kemasannya, volume dan/atau 

harga yang masih harus diberikan subsidi30 

Berdasarkan Peraturan Menteri Energi Sumber Daya Mineral (ESDM) 

Nomor 26 Tahun 2009 tentang Penyedian dan Pendistribusian Liquid Petroleum 

Gas (LPG) telah dikatakan bahwa pengguna LPG 3 kg yaitu rumah tangga dan 

usaha mikro dengan ketentuan untuk rumah tangga adalah keluarga dengan kelas 

penghasilan dibawah Rp.1.500.000 dan berada pada wilayah distribusi LPG 3 kg. 

Sedangkan untuk pengusaha mikro merupakan pengusaha yang menggunakan 

minyak tanah sebagai bahan produksi memiliki penghasilan jual beli tidak lebih 

dari 300 juta/tahun, memiliki surat keterangan izin usaha dari kelurahan setempat 

dan berada pada wilayah distribusi. Pendistribusi gas LPG 3 kg dilakukan oleh 

penyalur LPG 3 kg atau biasanya juga disebut dengan agen dan pangkalan LPG 3 

kg. 31 Objek pengawasan yang diatur oleh Peraturan ini yaitu: 

1. Setiap agen dan pangkalan distribusi gas LPG 3 kg harus memiliki Izin 

Usaha Niaga LPG. Izin Usaha Niaga LPG adalah izin yang diberikan 

                                                             
30 Peraturan Menteri Energi Sumber Daya Mineral Nomor 26 Tahun 2009  Tentang 

Penyediaan dan Pendistribusian Liquefied Petroleum Gas. 
31 Ibid., Pasal 20 
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kepada badan usaha untuk melaksanakan kegiatan usaha niaga LPG 

dengan tujuan memperoleh keuntungan. Apabila ada agen atau pangkalan 

yang tidak memiliki izin usaha maka tidak dibenarkan untuk melakukan 

distribusi. 

2. Agen dan pangkalan harus memberikan laporan realisasi pendistribusian 

gas LPG 3 kg dan membuat Logbook dan memberikan laporan 1 kali 

dalam sebulan. Logbook ini berisi pasokan LPG, mencantumkan harga 

eceran tertinggi (HET), penyaluran LPG ke konsumen serta sasaran dan 

fasilitas yang digunakan. 

3. Ditepatinya Harga Eceran Tertinggi (HET) yaitu harga jual dari pangkalan 

ke konsumen yang telah ditetapkan pemerintah.32 

2.6   Dasar Hukum  Pengawasan, Pendistribusian Dan Harga Eceran 

Tertinggi (HET) Terhadap Gas Elpiji 3 Kg     

Beberapa peraturan perundang-undangan dan kebijakan terkait dengan 

pengawasan, pendistribusian dan harga eceran tertinggi (HET) gas LPG 3kg 

antara lain sebagai berikut: 

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 tahun 2001 Tentang 

Minyak dan Gas Bumi. 

2. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 104 Tahun 2007 Tentang 

Penyediaan, Pendistribusian dan Penetapan Harga Liquefied Petroleum 

Gas Tabung 3 kilogram. 

                                                             
32  Ramadhan, Triola, Roza Liesmana, and Roni Ekha Putera. "Pengawasan 

Pendistribusian Gas LPG 3 Kg Bersubsidi di Kota Padang." Jurnal Administrasi Publik dan 

Pembangunan 1.1 (2020)  
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3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 191 Tahun 2014 Tentang 

Penyediaan, Pendistribusian dan Harga Eceran Bahan Bakar Minyak 

4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2017 Tentang 

Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. 

5. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 26 Tahun 

2009 tentang Penyediaan dan Pendistribusian Liquefied Petroleum Gas. 

6. Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Energi dan Sumber 

daya Mineral Nomor 05 dan 17 Tahun 2011 Tentang Pembinaan dan 

Pengawasan Pendistribusian Tertutup Liquified Petroleum Gas Tertentu di 

Daerah. 

7. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia 

Nomor 20 Tahun 2015 Tentang Pengopeasian Jaringan Distribusi Gas 

Bumi Untuk Rumah Tangga yang di Bangun Oleh Pemerintah  

8. Menteri Energi dan Sumber daya Mineral Republik Indonesia Nomor 13 

Tahun 2018 Tentang Kegiatan Penyaluran Bahan Bakar Minyak, Bahan 

Bakar Gas dan Liquefied Petroleum Gas. 

9. Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia 

Keputusan Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi Nomor 

25297.k/DJM.S/2011 Tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan 

Pendistribusian Tertutup Liquified Petroleum Gas (LPG) Tertentu. 

10. Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia 

Nomor 2458 K/12/MEM/2017 Tentang Harga Patokan Liquefied Gas 

Tabung 3 kilogram Tahun Anggaran 2017 
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11. Surat Keputusan Gubernur Aceh Nomor 541/619/2017 Tentang 

Menetapkan Harga Eceran Tertinggi (HET) LPG Tabung 3 Kg Seharga 

Rp.18.000- 

12. Surat Keputusan Bupati Aceh Timur Nomor 600/672/2018 Tentang 

Penerapan Harga Eceran Tertinggi Liquefied Petroleum Gas Tabung 3 Kg 

Bersubsidi Untuk Wilayah Pendalaman Kabupaten Aceh Timur. 

13. Surat Keputusan Bupati Aceh Timur Nomor 510/181/2020 Tentang 

Pembentuka Tim Koordinasi Dan Sinkronisasi Ketersedian Barang 

Kebutuhan Pokok Dan Barang Penting Di Tingkat Agen Dan Pasar Rakyat 

Dalam Kabupaten Aceh Timur Tahun 2020. 
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2.7 Kerangka Berpikir 

Gambar 2.7 

Kerangka Berpikir 
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Berdasarkan pada kerangka berpikir di atas bahwasannya penelitian ini 

dilakukan untuk dapat menganalisis serta melihat  pengawasan pemerintah dalam 

pendistribusian gas elpiji 3 kg di Gampong Blang Pauh Dua Kecamatan Julok 

Kabupaten Aceh Timur. kerangka berpikir adalah sebuah pemahaman yang 

melandasi pemahaman-pemahaman yang lainnya, sebuah pemahamanan yang 

paling mendasar dan menjadi pondasi bagi setiap pemikiran selanjutnya.33 

Kerangka berfikir juga merupakan dasar pemikiran yang membuat hubungan 

antara teori, kajian pustaka, seluruh permasalah yang diuraikan dalam penelitian 

serta fakta observasi yang dijadikan dasar dalam sebuah penelitian. 

Pada penelitian ini penelitian menggunakan beberapa landasan hukum dan 

teori untuk mengetahui bagaimana pengawasan pendistribusian gas subsidi 3 kg di 

Gampong Blang Pauh Dua Kecamatan Julok Kabupaten Aceh Timur. Adapun 

landasan hukum yang digunakan adalah Surat Keputusan Gubernur Aceh Nomor 

541/619/2017 Tentang Menetapkan Harga Eceran Tertinggi (HET) LPG Tabung 3 

Kg Seharga Rp.18.000-. Surat Keputusan Bupati Aceh Timur Nomor 

600/672/2018 Tentang Penerapan Harga Eceran Tertinggi Liquefied Petroleum 

Gas Tabung 3 Kg Bersubsidi Untuk Wilayah Pendalaman Kabupaten Aceh 

Timur. Surat Keputusan Bupati Aceh Timur Nomor 510/181/2020 Tentang 

Pembentuka Tim Koordinasi Dan Sinkronisasi Ketersedian Barang Kebutuhan 

Pokok Dan Barang Penting Di Tingkat Agen Dan Pasar Rakyat Dalam Kabupaten 

Aceh Timur Tahun 2020  

                                                             
33  https://www.academia.edu/36136753/kerangka_berfikir (diakses tanggal 10 juni 2022 

Pukul 12.53) 
 

https://www.academia.edu/36136753/kerangka_berfikir
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Pada konsep dan teori pengawasan terdapat proses tahapan-tahapan  

pengawasan  yang peneliti cantumkan untuk mengetahui sejauh mana proses 

tahapan-tahapan pengawasan pemerintah terhadap pendistribusian gas subsidi 3 

kg. Adapun  tahapan proses pengawasan  terdiri dari dua kategori: yang pertama 

menetapkan standar dan Memperbaiki Penyimpangan. Dan hampatan pelaksanaan 

pengawasan gas elpiji 3 kg di Gampong Blang Pauh Dua oleh Dinas Perdagangan 

Koperasi dan UKM terdiri dari 2 kategori yang pertama sanksi dan Sosialisasi 

Dengan adanya landasan hukum serta beberapa teori tersebut peneliti ingin 

mengetahui bagaimana proses pengawasan pemerintah terdapat pendistribusian 

gas subsidi 3 kg berdasarkan rumusan masalah dan indikator yang terdapat pada 

fokus penelitian. 
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BAB III     

METODOLOGI PENELITIAN 
 

3.1  Pendekatan Penelitian 

Penelitian ini menggunakan rancangan penelitian kualitatif deskriptif. 

penelitian deskriptif berusaha menggambarkan suatu gejala sosial. Menurut 

Bogdan dan taylor mendefinisikan Metodologi Kualitatif sebagai prosedur 

penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan 

dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati.34 Dalam penelitian ini peneliti 

bermaksud untuk memperoleh gambaran tentang Pengawasan Terhadap  

pendistribusian  gas  subsidi  3 kg  di gampong blang pauh kecamatan julok oleh 

Dinas Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah  Kabupaten Aceh 

Timur. 

Adapun penggunaan metode penelitian kualitatif juga merupakan metode 

penelitian yang lebih menekankan pada aspek pemahaman secara mendalam 

terhadap suatu masalah dari pada melihat permasalahan untuk penelitian 

generalisasi. Hal ini sebagaimana Sandu Siyoto, M. Ali Sodik “Metode penelitian 

ini lebih suka menggunakan teknik analisis mendalam (in depth analysis), yaitu 

mengkaji masalah secara kasus per kasus karena metodologi kualitatif yakin 

bahwa sifat suatu masalah satu akan berbeda dengan sifat dari masalah lainnya”.35 

                                                             
34 Mamik, ma (2015) “ Metodologi kualitatif” Zifatama Publisher, Sidoarjo  halaman 4 
35  Sandu Siyoto, M. Ali Sodik, Dasar Metodologi Penelitian. —Yogyakarta: Literasi 

Media Publishing, Juni 2015, hal 28 
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3.2  Fokus Penelitian 

Fokus penelitian yang digunakan dalam penelitian yang dilakukan peneliti 

dilapangan menemukan sebagai berikut:  

1. Proses Pengawasan Pendistribusian Gas LPG 3kg di Gampong Blang Pauh 

Dua Kecamatan Julok oleh Dinas Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil 

Menengah Kabupaten Aceh Timur 

Table 3.2.1 

Dimensi Dan Indikator Pengawasan 

No Dimensi Indikator 

1 Proses Pengawasan a. Menetapkan Standar 

 

b. Memperbaiki Penyimpangan 

Sumber: Kadarman Teori Pengawasan 

 

2. Hambatan Pelaksanaan Pengawasan Pendistribusian Gas 3 Kg Terhadap 

Harga Eceran Tertinggi (HET) Di Gampong Blang Pauh Dua Kabupaten 

Aceh Timur 

Tabel 3.2.2 

Dimensi Dan Indikator Hambatan Pengawasan HET 

No Dimensi Indikator 

1 

 

Hambatan Pelaksanan 

Pengawasan 

 

a. Sanksi 

 

b. Sosialisasi 

Sumber: Surat Keputusan Gubernur Aceh Nomor 541/619/2017 

Tentang Menetapkan Harga Eceran Tertinggi (HET) LPG Tabung 3 Kg 

Seharga Rp.18.000- 
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3.3   Lokasi Penelitian 

Adapun lokasi penelitian yang akan diambil oleh peneliti yaitu di Gampong 

Blang Pauh Kecamatan Julok Kabupaten Aceh Timur yaitu: 

1. Gampong Blang Pauh dua Kecamatan Julok Kabupaten Aceh Timur, 

sebagai salah satu daerah yang rendahnya mekanisme sistem pengawasan di 

Dinas Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah dalam 

pendistribusian gas LPG 3 Kg subsidi. 

2. Gampong Blang Pauh dua Kecamatan Julok Kabupaten Aceh Timur, 

pendistribusian yang dilakukan transaksi diatas harga eceran tetap (HET) 

terhadap pendistribusian gas elpiji 3kg. 

3. Gampong Blang Pauh dua Kecamatan Julok Kabupaten Aceh Timur, 

mekanisme transaksi jual beli seharusnya dilakukan pada siang hari akan 

tetapi realitanya terjadi pada malam hari yang dapat mengganggu aktivitas 

masyarakat. 

3.4 Jenis dan Sumber Data Penelitian  

Berdasarkan sumbernya, data penelitian dapat dikelompokkan dalam dua 

jenis yaitu data primer dan data sekunder: 

a. Data primer adalah jenis penelitian yang diperoleh secara langsung dari 

sumber asli tanpa melalui perantara. Data primer, diperoleh melalui 

wawancara langsung ke lapangan. Yang menjadi sumber data primer dalam 

penelitian ini adalah data yang diperoleh dari pihak Dinas Perdagangan, 

Koperasi dan Usaha Kecil  Kabupaten Menengah  Aceh Timur, Pangkalan 

dan Masyarakat di Gampong Blang Pauh Dua Kecamatan Julok terhadap 

data yang dibutuhkan. 
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b. Data Sekunder merupakan jenis data penelitian yang diperoleh penelitian 

secara tidak langsung melalui media perantaraan dan umumnya dapat 

berupa buku, bukti catatan, sumber data diproses dan diperoleh langsung 

dari Dinas Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah, Pangkalan 

serta Masyarakat di Gampong Blang Pauh Dua Kecamatan Julok Kabupaten 

Aceh Timur.36 

3.5      Informan 

Pemilihan informan dilakukan secara sengaja (purposive sampling), 

berfungsi untuk  menggali informasi yang menjadi dasar rancangan teori dengan 

keberadaaan penelitian tetap dilakukan di Aceh Timur. Dengan demikian pada 

hakekatnya tujuan terpilihnya sampel ini berguna untuk mendapatkan informasi-

informasi dan memilih orang-orang yang memungkinkan untuk peneliti 

mempelajari bagaimana mekanisme Pengawasan Terhadap  Pendistribusian  Gas  

Subsidi  3 Kg  Di Gampong Blang Pauh Kecamatan Julok Oleh Dinas 

Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil  Kabupaten Aceh Timur . Dan disini 

sangat perlunya kepekaan peneliti dalam memenuhi kebutuhan informasi 

(wawancara, observasi, dan pengumpulan data) sesuai dengan problema 

penelitian. Adapun kriteria informan dalam penelitian ini yaitu: 

 

 

 

                                                             
36 Lupian Haryadi (2017),”Distribusi Gas Elpiji 3 kg di Kota Bengkulu Ditinjau dari 

Perspektif Ekonomi Islam”. Skripsi,  Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam Institut Agama Islam 

Negeri (Iain) Bengkulu Bengkulu, hlm 14 
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Tabel 3.2.3 

Tabel informan penelitian 

No Informan Jumlah 

1 Kepala Seksi Bidang Perdagangan Dinas 

Perdagangan dan usaha kecil menengah 

1 Orang 

2 Agen Gas  1 Orang 

3. Pangkalan Gas LPG 3 kg 2 Orang 

4 Masyarakat 10 Orang 

 Jumlah 14 Orang 

Sumber:  Data diolah tahun 2022 

Alasan peneliti memilih informan tersebut antara lain sebagai berikut : 

1. Kepala Seksi Bidang Perdagangan Dinas Perdagangan dan usaha kecil 

menengah Kabupaten Aceh Timur, alasan penelitian menetapkan Kepala 

Dinas Perdagangan, Koperasi dan UKM ini sebagai informan karena 

sesuai dengan Peraturan Bupati Aceh Timur Nomor 17 Tahun 2017 

tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja  

Aceh Timur bahwanya Kepala Seksi Bidang Perdagangan Dinas 

Perdagangan dan usaha kecil menengah mempunyai tugas sebagai 

pemantauan dan pengawasan operasional pelaksanaan perdagangan, 

koperasi dan ukm, penyediaan dan kelancaran distribusi barang beredar 

dan jasa bagi kepentingan perdagangan dan masyarakat serta mengawasi 

barang beredar dan jasa, penerapan standar, perbaikan serta peningkatan 

mutu barang dan jasa. 
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2. Agen Gas. Alasan peneliti menetapkan agen pangkalan gas menjadi 

informan karena Agen gas merupakan mitra, bagian ADM 

penyaluran/realisasi gas elpiji 3 kg.  Agen juga merupakan perpanjangan 

tangan pertamina dalam penyaluran gas elpiji kepada sub agen yaitu 

pangkalan. 

3. Dua Pangkalan Gas , alasan peneliti menetapkan dua pangkalan gas 

menjadi informan karena di Gampong Blang Pauh Dua memiliki dua 

pangkalan gas dalam pendistribusian gas LPG 3 kg. Pangkalan gas 

merupakan bahan usaha yang bertugas mendistribusi LPG 3 kg kepada 

konsumen (masyarakat). Dimana badan usaha tersebut memiliki izin 

usaha, dikelola oleh seseorang atau berada dibawah binaan Agen LPG.   

4. Masyarakat, alasan peneliti menetapkan masyarakat menjadi informan 

karena masyarakat juga sangat memiliki peran penting dalam pembelian 

gas  serta untuk ikut berpartisipasi terhadap pengawasan yang dilakukan 

oleh Dinas Perdagangan, Koperasi dan UKM dalam pendistribusian gas 

elpiji 3 kg. 

3.6 Teknik Pengumpulan Data  

Teknik pengumpulan data pada dasarnya merupakan suatu metode yang 

dilakukan oleh peneliti untuk memperoleh data yang ada di lapangan. Teknik 

pengumpulan data dilakukan dengan tahapan-tahapan sebagai berikut antara lain: 

1. Pengumpulan data melalui Metode observasi Dalam menggunakan metode 

observasi cara yang paling efektif adalah melengkapinya dengan format 

atau blangko pengamatan sebagai instrumen. Format yang disusun berisi 
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item-item tentang kejadian atau tingkah laku yang digambarkan akan 

terjadi. Peranan yang paling penting dalam menggunakan metode 

observasi adalah pengamat. Pengamat harus jeli dalam mengamati adalah 

menatap kejadian, gerak atau proses. Mengamati bukanlah pekerjaan yang 

mudah karena manusia banyak dipengaruhi oleh minat dan 

kecenderungan-kecenderungan yang ada padanya. Padahal hasil 

pengamatan harus sama, walaupun dilakukan oleh beberapa orang. 

Dengan lain perkataan, pengamatan harus objektif. 

2. Pengumpulan Data melalui Metode Wawancara Secara umum wawancara 

dilakukan sebagai salah satu objek untuk memperoleh data.  Pedoman 

wawancara yang banyak digunakan adalah bentuk “semi structured”. 

Dalam hal mi maka mula-mula interviewer menanyakan pertanyaan yang 

sudah terstruktur, kemudian satu per satu diperdalam dalam mengorek 

keterangan lebih lanjut. Dengan demikian jawaban yang diperoleh bisa 

meliputi semua variabel, dengan keterangan yang lengkap dan mendalam. 

3. Pengumpulan Data melalui Metode Dokumentasi Tidak kalah penting dan 

metode-metode lain, adalah metode dokumentasi, yaitu mencari data 

mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan, transkrip, buku, surat 

kabar, majalah, prasasti, notulen rapat, lengger, agenda, dan sebagainya. 

Dibandingkan dengan metode lain, metode mi agak tidak begitu sulit, 

artinya apabila ada kekeliruan sumber datanya masih tetap tidak berubah37 

                                                             
37 Dr. Sandhu Siyoto, SKM., M.Kes, Dasar Metodologi Penelitian; Editor: Ayup—

Cetakan 1—Yogyakarta: Literasi Media Publishing, Juni 2015 hlm 77 
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3.7    Teknik Analisa Data 

Analisis data kualitatif tidak sama dengan analisis kuantitatif yang metode 

dan prosedurnya sudah pasti dan jelas. Ketajaman analisis data kualitatif 

tergantung kepada kebiasaan peneliti dalam melakukan penelitian kuantitatif. 

Peneliti yang sudah terbiasa menggunakan pendekatan ini, biasanya mengulas 

hasil penelitiannya secara mendalam dan konkret. Menurut Moleong, proses 

analisis data kualitatif dimulai dengan menelaah seluruh data yang tersedia dari 

berbagai sumber, yaitu wawancara, pengamatan yang sudah dituliskan dalam 

catatan lapangan, dokumen pribadi, dokumen resmi, gambar foto dan sebagainya. 

Setelah ditelaah, langkah selanjutnya adalah reduksi data, penyusunan satuan, 

kategorisasi dan yang terakhir adalah penafsiran data. 

1. Reduksi Data Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang 

pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya 

dan membuang yang tidak perlu. Dengan demikian data yang telah 

direduksi akan memberikan gambaran yang jelas. 

2. Penyajian data Menurut Miles dan Huberman bahwa Penyajian data adalah 

sekumpulan informasi tersusun yang memberi kemungkinan adanya 

penarikan kesimpulan. Langkah ini dilakukan dengan menyediakan 

sekumpulan informasi yang tersusun yang memberi kemungkinan adanya 

penarikan kesimpulan. hal ini dilakukan dengan alasan data-data yang 

diperoleh selama proses penelitian kualitatif biasanya berbentuk naratif, 

sehingga memerlukan penyederhanaan tanpa mengurangi isinya. Penyajian 

data dilakukan untuk dapat melihat gambaran keseluruhan atau bagian-
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bagian tertentu dari gambaran keseluruhan. Pada tahap ini peneliti berupaya 

mengklasifikasikan dan menyajikan data sesuai dengan pokok permasalahan 

yang diawali dengan pengkodean pada setiap sub pokok permasalahan. 

3. Kesimpulan atau verifikasi adalah tahap akhir dalam proses analisis data. 

Pada bagian ini peneliti menyatakan kesimpulan dari data-data yang telah 

diperoleh. Kegiatan ini dimaksudkan untuk mencari makna data yang 

dikumpulkan dengan mencari hubungan, persamaan, atau perbedaan. 

Penarikan kesimpulan bisa dilakukan dengan jalan membandingkan 

kesesuaian pernyataan dari subyek penelitian dengan makna yang 

terkandung dengan konsep-konsep dasar dalam penelitian tersebut.38 

3.8    Teknik Pemeriksaan Keabsahan Data 

Teknik pemeriksaan keabsahan data, peneliti menggunakan teknik 

triangulasi, yaitu pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang 

lain diluar data  untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembanding terhadap 

data tersebut dan teknik triangulasi yang paling banyak digunakan adalah dengan 

pemeriksaan melalui sumber yang lainnya. Dalam pemahaman trianggulasi  

sebagaimana pendapat Denzin dalam Moleong (2017: 330) menyebutkan sebagai 

berikut : 

1. Triangulasi sebagai teknik pemeriksaaan yang memanfaatkan penggunaan 

sumber, metode, penyidik, dan teori. 

2. Triangulasi dilakukan melalui wawancara, observasi langsung dan observasi 

tidak langsung, observasi yang di maksud dalam bentuk pengamatan atas 

                                                             
38 Ibid hlm 122 
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beberapa kejadian yang kemudian dari hasil pengamatan tersebut dicari titik 

temunya (fokus) yang menghubungkan antara keduanya. 

3. Teknik pengumpulan data yang digunakan akan memperoleh data primer 

dan sekunder, observasi dan interview di gunakan untuk menjaring data 

primer dan sekunder, observasi dan interview untuk mencari data primer 

yang berkaitan pengembangan penelitian. 

4. Tahap yang dilakukan dalam pengumpulan data suatu penelitian, yaitu tahap 

orientasi, tahap eksplorasi, dan tahapan member chek. Tahap orientasi 

dalam tahapan ini yang dilakukan peneliti adalah melakukan pra survey ke 

lokasi yang akan diteliti.39 

 

 

 

 

 

 

                                                             
39 Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif , Bandung ( 2017)  hlm 330 
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BAB IV    

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

4.1  Gambaran Umum  

4.1.1  Gambaran Umum Kabupaten Aceh Timur 

A. Peta Dan Geografis 

Gambar.4.1.1 Peta Wilayah Administrasi Kabupaten Aceh Timur 

          
Sumber: Pemerintah Kabupaten Aceh Timur  

 

Berdasarkan aspek administrasi maupun menurut SK Gubernur No.19 

tahun 1999 mencakup Wilayah Daratan Kabupaten Aceh Timur memiliki luas 

wilayah 6.040,60 km2. Berdasarkan perhitungan sistem informasi geografis seluas 

5.427,26 km2  yang terdiri dari 24 Kecamatan, 60 Kemungkinan Dan 513 

Gampong Wilayah Laut kewenangan sejauh 4 mil garis pangkalan seluas 719,01 

km2, Wilayah Udara Di Atas Daratan Dan Laut Kewenangan. 

1. Ibu kota : Idi 

2. Sebelah Utara Berbatasan : Kabupaten Aceh Utara dan Selat Malaka 
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3. Sebelah Timur Perbatasan : Kota Langsa Kabupaten Aceh Tamiang 

4. Sebelah Selatan Berbatasan : Kabupaten Gayo Lues Dan Kabupaten  

Aceh Tamiang 

5. Sebelah Barat Berbatasan : Kabupaten Aceh Utara Dan Kabupaten  

Bener Meriah 

6. Luas : ± 6.040,60 km2 

7. Ketinggian Wilayah : Cukup Beragam Berkisar Antara 0 

Sampai Dengan 240 Meter Di Atas 

Permukaan Laut 

8. Jumlah Penduduk : 419.594 Jiwa 

9. Kecamatan : 24 Kecamatan 

10. Kecamatan Terluas : Kecamatan Serbajadi (2.165,66 Km2) 

11. Kecamatan Terkecil : Kecamatan Darul Falah (42,40 Km2) 

 

Secara umum Kabupaten Aceh Timur merupakan dataran rendah, 

perbukitan, sebagian berawa-rawa dan hutan mangrove, dengan ketinggian berada 

0-308 m diatas permukaan laut. Keadaan topografi Daerah Kabupaten Aceh 

Timur dikelompokan atas 4 kelas lereng yaitu : 0-2 %, 2-15 %, 5-40 % dan >40 

%. Dilihat dari penyebaran lereng tersebut yaitu memiliki kemiringan lereng >40 

% hanya sebesar 6,7 % yaitu meliputi Kecamatan Birem Bayeun Dan Serbajadi. 

Sedangkan wilayah yang memiliki kemiringan lereng 0-2% dan 2-15%.5-40% dan 

>40%. Dilihat dari penyebaran lereng tersebut yaitu memiliki kemiringan lereng > 

40%  hanya sebesar 6,7% yaitu meliputi Kecamatan Birem Bayeum dan 

Serbajadi. Sedangkan wilayah yang memiliki kemiringan lereng 0-2%,2-15% dan 

5-40% meliputi seluruh Kecamata. 
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Gambar 4.1.2 Luas Wilayah Kabupaten Aceh Timur    

 
Sumber: Pemerintah Kabupaten Aceh Timur  

 

4.1.2 Gambaran Umum Dinas Perdagangan Dan UKM Aceh Timur  

Gambar 4.1.3. Dinas Perdagangan , Koperasi dan UKM Aceh Timur   

                     
Sumber: Dinas Perdagangan,Kopeasi dan UKM 

 

Berdasarkan Undang-undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah 

terjadi perubahan tentang pembagian urusan pemerintahan, Salah satu perubahan 

Krusial dari Undang-Undang tersebut adalah tentang pembagian urusan 

pemerintahan antara Pemerintah Pusat, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan 
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Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota. Perubahan pembagian urusan 

pemerintahan sebagaimana yang telah dijelaskan diatas berdampak pada 

perubahan Struktur Organisasi Tata Kerja (SOTK) yang harus mengikuti 

pembagian urusan pemerintahan pusat dan daerah sebagaimana yang tercantum 

pada lampiran Undang-undang 23 Tahun 2014 tersebut.  

Dampak dari hal tersebut salah satunya ialah terjadi perubahan Struktur 

Organisasi Tata Kerja (SOTK) pada Dinas Perdagangan, Koperasi dan Usaha 

Kecil Menengah Kabupaten Aceh Timur Peraturan Bupati Aceh Timur Nomor 17 

Tahun 2017 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta 

Tata Kerja Dinas Perdagangan, Koperasi Dan Usaha Kecil Menengah Kabupaten 

Aceh Timur, sehingga mulai Tahun 2017 Dinas Perdagangan, Koperasi Dan 

Usaha Kecil Menengah Kabupaten Aceh Timur berdiri sendiri sesuai dengan 

pembagian kewenangan antara urusan Perdagangan dan urusan Koperasi dan 

Usaha Kecil Menengah. 

Dinas  Perdagangan, Koperasi dan UKM Kabupaten Aceh Timur Tahun 

Anggaran 2021 ini disusun berdasarkan adanya penyesuaian tujuan, sasaran dan 

indikator kinerja Dinas Perdagangan, Koperasi dan UKM kabupaten Aceh Timur 

dalam pelaksanaan tugas, fungsi dan tata kerjanya yang baru sesuai dengan 

perubahan SOTK Baru dan Evaluasi Tim Internal mengenai Tujuan, Sasaran dan 

indikator Kinerja yang ada sehingga parameter dalam mengukur tingkat 

keberhasilan dan kegagalan kinerja pelaksanaan program dan kegiatan Dinas 

Perdagangan, Koperasi dan UKM Kabupaten Aceh Timur dapat lebih terukur dan 

terarah untuk mencapai outcome yang diharapkan.  
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Selanjutnya bahan evaluasi untuk pelaksanaan program dan kegiatan di 

masa yang akan datang agar semakin baik dalam menunjang keberhasilan 

pelaksanaan pembangunan dibidang Perdagangan, Koperasi dan UKM di 

Kabupaten Aceh Timur untuk mendukung  Pemerintah  Kabupaten  Aceh Timur  

dalam  upaya  mewujudkan kepemerintahan yang baik (Good Governance) dan 

pemerintahan yang bersih (Clean Government) di Kabupaten Aceh Timur. 

Dengan segala kekurangan dan keterbatasan yang ada diharapkan masukan dan 

saran guna perbaikan dalam kinerja maupun dalam penyusunan laporan ini di 

masa mendatang. 

4.1.3 Visi dan Misi Dinas Perdagangan dan Usaha Kecil Menengah 

 
Visi:  

“ Mewujudkan Tata Niaga Perdagangan, Koperasi, dan UKM Yang Sehat  

Dan Mandiri Sebagai Perilaku Utama Pertumbuhan Ekonomi Berbasis 

Ekonomi Kerakyatan” 

Misi: 

1. Meningkatnya Kualitas Sumber Daya Manusia Di Sektor Perdagangan 

Koperasi Dan Usaha Kecil Menengah. 

2. Meningkatkan Sarana Dan Prasarana Perdagangan Yang Representative. 

3. Penyelenggaraan Perlindungan Konsumen Melalui Penerapan Sistem 

Metrology Legal Dan Pengawasan Barang Beredar. 

4. Menumbuhkan Koperasi Dan UKM Yang Sehat Dan Mandiri. 

5. Meningkatkan Kualitas Kelembagaan, Daya Saing Dan Kemandirian 

Koperasi Dan UKM 
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4.1.4  Tugas Pokok Dan Fungsi Dinas Perdagangan Dan UKM  

Tugas Pokok: 

1. Memimpin Dan Membina Dinas Dalam Pelaksanaan Tugas Yang 

Ditetapkan Berdasarkan Peraturan-Undangan Dan Kebijakan Pemerintah 

Kabupaten. 

2. Menyiapkan Kebijakan Umum Daerah Di Bidang Perdagangan, Koperasi 

Dan Usaha Kecil Menengah Kabupaten. 

3. Menetapkan Kebijakan Teknis Di Bidang Perdagangan, Koperasi Dan 

Usaha Kecil Menengah Di Kabupaten. 

4. Menandatangani Surat-Surat Dinas Dalam Lingkup Dinas Perdagangan, 

Koperasi Dan Usaha Kecil Menengah Di Kabupaten. 

5. Melaksanakan Kerja Sama Dengan Instansi Dan Organisasi Lain Yang 

Menyakut Bidang Perdagangan Perdagangan, Koperasi Dan Usaha Kecil 

Menengah  

6. Melaksanakan Tugas Kedinasan Lainnya Yang Diberikan Oleh Bupati 

Sesuai Dengan Bidang Tugasnya. 

Fungsi: 

1. Menyediakan Dukungan Pengembangan Perdagangan, Koperasi Dan 

Usaha Kecil Menengah. 

2. Merencanakan Dan Mengendalikan  Pembangunan Secara Makro Di 

Bidang Perdagangan, Koperasi Dan Usaha Kecil Menengah. 

3. Melaksanakan Pelatihan Bidang Perdagangan, Koperasi Dan UKM 
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4. Melakukan Kerja Sama Dalam Bidang Perdagangan, Koperasi Dan UKM 

Dengan Pihak Lain. 

5. Melaksanakan Pembangunan Pasar Tradisional, Percontohan Daerah 

Tertinggi, Pasar Seni, Pasar Lelang Dan Gudang Sortasi. 

6. Melaksanakan Pembinaan Sumber Daya Manusia Di Bidang Pengelolaan 

Pasar. 

7. Melaksanakan Promosi Hasil Usaha Dan Menyelenggarakan Pameran, 

Promosi Dengan Upaya Kerjasama Luar Negeri Bagi Keperluan, 

Perdagangan, Koperasi, Dan UKM 

8. Menyediakan Dukungan Fasilitas Pengembangan, Perdagangan, Koperasi 

Dan UKM Serta Merencanakan Kawasan Perdagangan, Koperasi Dan 

UKM  

9. Mengupayakan Pengadaan Dan Penyaluran Barang Dan Pengendalian 

Pasar Bagi Kebutuhan Kabupaten Serta Perlindungan Bagi Konsumen Dan 

Penyaluran Barang Dan Pendaftaran Perusahaan Di Kabupaten 

Perlindungan Bagi Konsumen Dan Penyaluran Barang Dan Pendaftaran 

Perusahaan. 

10. Melaksanakan Kegiatan Metrologi, Laboratorium Penelitian Dengan 

Sertifikasi Mutu Barang, Peningkatan Pengembangan Sumber Daya 

Manusia Potensial Di Bidang Perdagangan, Koperasi Dan UKM. 

4.1.5  Struktur Organisasi 

 

Gambar: 4.  Struktur Organisasi Dinas Perdagangan, Koperasi dan 

Usaha Kecil Menengah 
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Sumber: Dinas Perdagangan, Koperasi dan UKM 

4.2 Hasil dan Pembahasan Penelitian 

Gambar : 4. Gas Elpiji 3 KG 
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Sumber: Observasi Lapangan 

 

Gas elpiji 3 kg sudah menjadi bahan pokok yang selalu digunakan setiap 

melakukan saat memasak. Di Gampong blang pauh dua kecamatan Julok 

kabupaten aceh timur merupakan tempat yang di ambil penelitian. Setiap 

gampong memiliki beberapa pangkalan yang mendistribusikan gas elpiji 3 kg 

kepada masyarakat miskin dan usaha mikro. Di gampong blang pauh dua 

memiliki dua pangkalan yaitu : pangkalan woe bak sot dan Pangkalan Mona 

Putra. Pada pembahasan ini peneliti akan membahas hasil penelitian lapangan 

yang telah berlangsung, terkait ”Pengawasan Pendistribusian Gas Subsidi 3 kg Di 

Gampong Blang Pauh Dua Kecamatan Julok oleh Dinas Perdagangan, Koperasi 

dan Usaha Kecil Menengah Kabupaten Aceh Timur”. Berdasarkan dari hasil 

wawancara dengan para informan yang terdiri dari beberapa informan yaitu: Kasi 

bidang perdagangan,Agen PT Pantee Bidari, Pangkalan Mona Putra, Pangkalan 

Woe Bak Sot, dan Masyarakat umum. Maka dari itu hasil penelitian akan peneliti 

jelaskan sebagai berikut. 

Gambar 4.2.1 Pangkalan di Gampong Blang Pauh Dua yang 

   
Sumber: Observasi di Lapangan 

    

Berdasarkan Gambar di atas dapat kita simpulkan bahwa di Gampong 

Blang Pauh Dua memiliki dua pangkalan yang dimana pangkalan Mona Putra dan 
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Woe Bak Sot. Pengkalan merupakan sub agen yang memiliki fungsi untuk 

mendistribusikan gas elpiji 3 kepada masyarakat baik dari masyarakat rumah 

tangga dan usaha mikro. Sesuai dengan Surat Keputusan Bupati Aceh Timur 

Nomor 600/672/2018 Tentang Penerapan Harga Eceran Tertinggi Liquefied 

Petroleum Gas Tabung 3 Kg Bersubsidi Untuk Wilayah Pendalaman Kabupaten 

Aceh Timur memutuskan pada penetapan ketika bahwa setiap pangkalan LPG 

Tabung 3 Kg di wajibkan menggunakan indentitas berupa pamphlet yang terdiri 

dari nama pangkalan, nama agen, alamat pangkalan dan nomor kontak pangkalan. 

4.2.1 Proses Pengawasan oleh Dinas Perdagangan, Koperasi dan UKM 

Dalam  Pendistribusian Elpiji 3 kg di Gampong Blang Pauh Dua. 

Pengawasan suatu kegiatan yang memiliki tujuan untuk menjamin segala 

sesuatu kegiatan yang telah dilakukan sesuai dengan yang direncanakan, dalam 

melakukan pengawasan memerlukan fungsi manajemen lainnya terutama dengan 

fungsi perencanaan. Berarti pengawasan tidak mungkin akan berjalan dengan baik 

tanpa ada kegiatan perencanaan dan perencanaan tidak akan tercapai secara 

optimal jika tidak disertakan dengan pelaksanaan fungsi pengawasan itu sendiri. 

Dalam melakukan pengawasan untuk tercapainya suatu pengawasan yang optimal 

dalam setiap kegiatan.  

Pendistribusian gas LPG 3 kg sangat berpengaruh terhadap kelangsungan 

hidup masyarakat apabila pendistribusian tidak sesuai dengan standar maka dapat 

menimbulkan penyimpangan seperti penyalahgunaan dan tindak kriminal terhadap 

gas elpiji 3 kg sehingga menyebabkan kelangkaan pasokan gas elpiji 3 kg dan 

tidak tepat sasaran diberikan pendistribusian gas elpiji 3 kg. Hal ini sesuai dengan 
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Surat Keputusan Bupati Aceh Timur Nomor 600/672/2018 tahun tentang 

penetapan harga eceran tertinggi elpiji 3 kg untuk wilayah Pendalaman di 

Kabupaten Aceh Timur. Agen Pt Pante Bidari Memiliki Mekanisme tiap bulan 

untuk saat ini ada alokasi sekitar 54.000 alokasi, memiliki 3 armada, jadi satu hari 

itu bisa 4 mobil yang harus disalurkan gas da nada 3 mobil. Jadi pangkalan pantee 

bidari ada 66 pangkalan jadi disalurkan setiap hari gasnya. Dalam satu hari ada 4 

mobil yang menyalurkan dalam satu mobil alokasinya 560 tabung per mobil. 

Berdasarkan data hasil observasi di lapangan menemukan tabung gas elpiji 

3 kg di jual dengan harga kisaran 27.000,28.000 dan 30.000rdi kios-kios 

sedangkan di pangkalan dengan harga 22.000 dan pangkalan selalu kekosongan 

stok gas elpiji 3 kg. di pangkalan Mona Putra dulu mendapatkan alokasi gas elpiji 

3 kg dari agen sebanyak 600 dalam sebulan, 150 buah tabung gas elpiji 3 kg 

jangka waktu 2 atau 3 kali seminggu namun akhir-akhir ini  pangkalan hanya 

mendapatkan alokasinya sebanyak 400 dalam sebulan, 100  buah tabung 

seminggu sekali dan pangkalan Woe Bak Sot mendapatkan alokasi gas elpiji 3 kg 

1200 buah tabung perbulan dalam seminggu rata-rata 4 kali ada juga 6 kali, sekali 

diturunkan 60 buah tabung. 

Dinas Perdagangan, Koperasi dan UKM Kabupaten Aceh Timur 

mempunyai fungsi sebagai Pembina dan pengawasan untuk kelancaran 

pendistribusian elpiji 3 kg  di Gampong Blang Pauh Dua Kecamatan Julok  

sehingga sesuai dengan standar-standar yang ditetapkan oleh pemerintah 

Kabupaten Aceh Timur supaya penyaluran gas elpiji 3 kg tepat pada sasarannya. 

Walaupun demikian hal tersebut tidak lepas dari masalah dan pihak Dinas 
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Perdagangan, Koperasi dan UKM selalu melakukan perbaikan terhadap 

penyelewengan yang terjadi supaya dapat mencapai standar yang baik. 

Pada bagian hasil penelitian ini, penulis akan menguraikan tentang hasil 

data yang telah diperoleh dari penelitian di lapangan, baik dari observasi maupun 

wawancara secara langsung yang telah dilakukan terkait Pengawasan Distribusi 

Lpg 3 kg di Gampong Blang Pauh Dua Kecamatan Julok oleh Dinas Perdagangan, 

Koperasi dan UKM Kabupaten Aceh Timur. Hasil observasi maupun wawancara 

dalam penelitian ini akan menggunakan analisis sesuai kerangka pemikiran yang 

ditetapkan sebelumnya. Penelitian menggunakan teori pengawasan dari kadarman. 

Dalam penelitian ini, penelitian berfokus pada permasalahan yang 

ditemukan di lapangan ke dalam dua permasalahan, yang pertama untuk 

mengetahui bagaimana Proses Pengawasan nya yang meliputi dua indikator. 

Indicator ini dapat menjelaskan bagaimana proses pengawasan pendistribusian 

elpiji 3 kg di Gampong Blang Pauh Dua Kecamatan Julok oleh Dinas 

Perdagangan, Koperasi dan UKM Kabupaten Aceh Timur,kedua untuk 

mengetahui apa penghambat harga eceran tertinggi gas elpiji 3 kg di Gampong 

Blang Pauh Dua. Permasalahan yang pertama penelitian melihat dari proses 

pengawasan yang meliputi beberapa indikator sebagai berikut: 

1. Standar Pengawasan Pendistribusian Gas LPG 3 Kg 

Pengawasan dilakukan pada saat sebuah proses pekerjaan berlangsung 

untuk memastikan apakah pekerjaan yang dilaksanakan sesuai dengan tujuan yang 

diterapkan. Suatu kegiatan pengawasan merupakan penilaian atau pengukuran 

pelaksanaan atau sebuah hasil pekerjaan yang dilakukan oleh pemerintah atau 
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pekerja untuk dapat melakukan pengukuran pengawasan harus memiliki alat 

pengukur (standar). Standar itu adalah mutlak diperlukan untuk mengukur dan 

menilai apakah pekerjaan yang dilakukan sesuai dengan sasaran-sasaran yang 

ditentukan (standar) atau tidak.  

Penyaluran gas elpiji 3 kg harus sesuai dengan Permen ESDM Nomor 26 

Tahun 2009 tentang penyedian dan pendistribusian LPG dalam pasal 32 

dijelaskan tentang mekanisme pembinaan dan pengawasan baik berupa kepatuhan 

terhadap ke tetap HET maupun kelancaran penyediaan dan pendistribusian dari 

lembaga penyalur kepada konsumen. Fungsi pembinaan dan pengawasan berada 

di tangan pemerintah.  sesuai dengan aturan yang ada dalam Permen ESDM 

Nomor 26 tahun 2009 dijelaskan bahwa Pembina dan pengawasan di lapangan 

dilakukan oleh Dirjen Migas yang bekerjasama dengan kementerian Dalam 

Negeri. Dalam hal ini secara teknik lapangan berarti pengawasan dilakukan 

Pemerintah Daerah baik Provinsi maupun Kabupaten/Kota. 

Adapun dengan indikator di atas penelitian kemudian mewawancarai 

Kepala Seksi Bidang Perdagangan Kabupaten Aceh Timur Mengatakan bahwa: 

Kalau ditempat kami itu alat ukur yang digunakan dalam menetapkan 

standar dilihat dari waktu, jumlah tabung dan harga ecerannya, jadi setiap 

pangkalan itu harus sesuai dengan standar yang sudah ditetapkan oleh 

Surat Keputusan Gubernur Aceh, Dinas Terkait ,SPBE dari pihak Agen” 40 

 

Berdasarkan hasil wawancara informan diatas yang berkaitan dengan 

indikator menetapkan standar dapat disimpulkan bahwa terkait dengan 

menetapkan standar yaitu dengan cara menentukan waktu kapan dilaksanakan, 

berapa jumlah tabung gas elpiji 3 kg dan harga eceran tertingginya supaya semua 

                                                             
40 Wawancara dengan Kepala Seksi Perdagangan,Senin 20 Juni 2022 
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pangkalan dapat melakukan pendistribusian sesuai dengan standar yang 

ditetapkan oleh Dinas yang terkait. 

Kepala Seksi Bidang Perdagangan, Koperasi dan UKM Kabupaten Aceh 

Timur mengatakan bahwa: 

Tabung-tabung gas elpiji 3 kg yang dioperasikan oleh agen atau pangkalan 

kepada masyarakat kami melakukan pengawasan dengan memeriksa 

berapa jumlah kebutuhan tabung gas elpiji 3 kg di setiap agen dan 

pangkalan, berapa dibutuhkan agen dan pangkalan berapa juga yang 

mereka pasok ke pangkalan, mungkin jumlah tabung di distribusi itu 

kurang, atau menjual di atas Het dan tidak tepat sasaran makanya kita 

awasi jangan sampai kekurangan, menjual diatas Het dan harus tepat 

sasaran dalam pasokan tabung elpiji 3 kg kepada masyarakat Gampong 

Blang Pauh Dua.”41 

Berdasarkan data tersebut pengawasan terhadap jumlah gas elpiji 3 kg 

yang didistribusikan kepada masyarakat telah dilakukan oleh Dinas Perdagangan, 

Koperasi dan UKM Kabupaten Aceh Timur, pengawasan ini dilakukan dengan 

pengukuran langsung ke agen dan pangkalan gas elpiji 3 kg yang dapat dilihat dari 

daftar kebutuhan setiap agen dan pangkalan gas elpiji 3 kg di kabupaten Aceh 

Timur. 

Selanjutnya hasil wawancara dengan Agen PT “Pante Bidari”  mengatakan 

bahwa: 

Disini kami menggunakan standar dilihat dari waktu pendistribusian, 

jumlah tabung yang diberikan, dan harga eceran tertinggi di setiap 

pangkalan harus sama karena sudah ada dalam Surat Keputusan Gubernur 

Aceh nomor 541/619/2017 tentang Menetapkan Harga Eceran Tertinggi 

(HET) LPG Tabung 3 kg Seharga Rp 18.000.”42 

Berdasarkan hasil wawancara informan di atas berkaitan dengan indikator 

menetapkan standar dapat disimpulkan bahwa dalam menetapkan standar harga 

                                                             
41 Wawancara dengan Kepala Sesi Perdagangan, Senin 20 Juni 2022  
42  Wawancara dengan  Wakil Manajer Pt Pante Bidari, Rabu 22 Juni 2022  
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eceran tertinggi tabung gas elpiji 3 kg sudah ada Surat Keputusan Gubernur Aceh 

nomor 541/619/2017 tentang Menetapkan harga Eceran tertinggi yaitu dengan 

harga satu tabung Rp 18.000 (harga pangkalan). 

Selanjutnya hasil wawancara dengan Kepala Seksi Bidang Perdagangan 

Kabupaten Aceh Timur mengatakan bahwa: 

Jadi rencana yang kami lakukan itu yang pertama menyusun jadwal, 

membuat surat perintah kerja dari kepala dinas setelah itu kami melakukan 

pengawasan langsung ke pangkalan-pangkalan, pengawasan dilakukan 

selama setahun sekali dan prosedurnya yang sangat sikat dalam melakukan 

pengawasan diperlukan beberapa tim terkait dinas terkait, kepolisian dan 

bidang hukum.43 

 

Berdasarkan hasil wawancara informan di atas berkaitan dengan indikator 

menetapkan standar disimpulkan bahwa pengawasan dilakukan secara langsung 

dan memerlukan beberapa tahap, pengawasan juga dilakukan langsung oleh pihak 

yang terkait yang berwenang dan telah ditentukan sehingga pengawasan 

terlaksana dengan maksimal. 

Selanjutnya hasil wawancara berikutnya dengan pemilik pangkalan “Mona 

Putra” mengatakan bahwa: 

Biasanya 1 kali seminggu biasa juga 2 kali tidak menentu kapan datangnya 

karena agen Pantee Bidari memiliki banyak pangkalan terus jumlah tabung 

yang masuk 400 buah dalam sebulan tapi biasanya 3 hari sudah langsung 

habis. Sedangkan kalau harga jualnya ke pengecer tetap harga rata-rata 

menjual Rp 20.000 sama dengan harga jual ke rumah tangga dan usaha 

mikro tapi biasanya pengecer seenaknya menjual dengan harga mahal jadi 

makanya itu kita batasi penjualan ke pengenceran. Dalam melakukan 

pendistribusian melalui proses pembelisn ksmi tidak memiliki persyaratan 

apa.”44 

 

                                                             
43 Wawancara dengan Kepala Sesi Perdagangan,Senin 20 Juni 2022 
44 Wawancara dengan Pihak Pangkalan “Mona Putra”. Rabu 22 Juni 2022  
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Berdasarkan hasil wawancara informan diatas berkaitan dengan indikator 

menetapkan standar dapat disimpulkan bahwa dari segi waktu masih belum bisa 

dikatakan maksimal karena yang seharusnya 2 kali seminggu kadang masih masih 

dilakukan hanya sekali seminggu sedangkan jumlahnya belum memenuhi 

ketentuan  dan dari segi harga eceran di pangkalan juga belum memenuhi standar 

ketetapan dan biasanya harganya bermain di pangkalan dan pengecer. Dan dalam 

melakukan pendistribusian gas 3 kg tidak di perlukan persyaratan apapun. 

Sedangkan pada Permen ESDM Nomor 26 Tahun 2009 telah menyelaskan pada 

pasal 1 ayat (15) bahwa dalam melakukan pendistribusian gas elpiji 3 kg di 

perlukannya kartu kendali yang dimana kartu kendali adalah tanda pengenal resmi 

yang diberikan kepada rumah tangga dan usaha mikro pengguna elpiji tertentu 

sebagai alat pengawasan dalam dalam pendistribusian gas elpiji 3 kg.  

Selanjutnya hasil wawancara dengan pemilik pangkalan “Woe Bak Sot” 

mengatakan bahwa: 

Biasanya 4 kali dalam seminggu biasanya juga ada 6 kali tidak menentu 

kapan datangnya karena agen “minyak tanah” memiliki banyak pangkalan 

terus jumlah tabung yang masuk 1200 buah perbulan sekali di turunkan 

gas elpiji biasanya 3 atau 2 hari langsung habis. Sedangkan kalau harga 

jual gas ke kepada rumah tangga dan usaha mikro seharga Rp 19.000. 

Biasa pengecer seenaknya saja melakukan penjualan dengan harga yang 

lebih mahal makanya kami batasi penjualan kepada pengecer. Dalam 

pendistribusian gas elpiji dulu kami menggunakan kartu sekarang sudah 

jarang sekali Cuma menggunakan KK saja45 

 

Berdasarkan hasil wawancara informan diatas berkaitan dengan indikator 

menetapkan standar disimpulkan bahwa dari segi waktunya sudah maksimal 

karena seminggu 4 kali didistribusikan gas elpiji, sedangkan jumlahnya sudah 

                                                             
45 Wawancara dengan pihak pangkalan “Woe Bak Sot”, Kamis 23 Juni 2022  
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memenuhi ketentuan dan dari segi harga eceran tertinggi di pangkalan belum 

memenuhi standar ketepatan dan yang bermain juga di pengecer yang dimana 

pada kejadian di lapang pangkalan juga menjual gas elpiji 3 kg di atas Het nya 

yaitu 18.000 tapi menjual dengan harga 22.000 per tabung dan memberikan 

beberapa gas kepada para pengecer dengan harga yang lebih mahal lagi. 

Selanjutnya hasil wawancara dengan masyarakat setempat   mengatakan 

bahwa: 

Kami membeli gas di pangkalan dengan harga Rp 22.000 di jual Rp 

30.000 dari pada tidak memasak lebih baik saya beli walaupun dengan 

harga mahal. Proses pembelian di mona putra sering di malam hari 

sedangkan woe bak sot siang atau sore hari yang sering terjadinya 

kerumunan ketika pembelian gas”46 

 

Berdasarkan hasil wawancara informan diatas berkaitan dengan indikator 

menetapkan standar dapat disimpulkan bahwa masyarakat yang memberi gas 

elpiji 3 kg di pangkalan jauh lebih murah dibandingkan mereka beli di kios-kios 

terdekat dikarenakan harga yang ditetapkan tidak sesuai dengan standar yang telah 

berlaku dan waktu pelaksanaan pendistribusian masih kurang maksimal. 

Selanjutnya hasil wawancara dengan masyarakat setempat mengatakan 

bahwa : 

Kami membeli gas elpiji di pangkalan 22.000 dan beli di kios-kios 25.000 

walaupun harganya mahal saya beli juga gas nya karena sudah menjadi 

kebutuhan pelaksanaan di pangkalan woe bak sot sering di marah-marahi 

dan pangkalan mona putra turun gas elpiji pada malam hari”47 

 

Berdasarkan wawancara informan diatas berkaitan dengan indikator 

menetapkan standar dapat disimpulkan masyarakat membeli di pangkalan lebih 

                                                             
46 Wawancara dengan masyarakat Gampong Blang Pauh Dua, Intan Safardani. Jumat 24 

Juni 2022 
47 Wawancara dengan masyarakat Gampong Blang Pauh Dua,  Ibuk Asni Hajar. Jumat 24 

Juni 2022  
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murah dari pada beli di kios-kios karena harga yang ditetapkan tidak sesuai yang 

telah berlaku dan pelaksanaan pendistribusian yang tidak sesuai yang ditetapkan 

oleh pemerintah. 

2. Pengawasan Penyimpangan Gas LPG 3 Kg 

Pengawasan perlu dilakukan sejak dimulainya pelaksanaan suatu 

pekerjaan. Hal ini dapat mencegah terjadinya penyimpangan agar  mencapai hasil 

yang diharapkan. Dimaksudkan untuk mengetahui ada atau tidaknya 

penyimpangan-penyimpangan dan dianalisis untuk mengetahui mengapa standar 

tidak dapat dicapai dan mengidentifikasi penyebab-penyebab terjadinya 

penyimpangan. 

Berdasarkan dengan indikator diatas peneliti kemudian mewawancarai 

kepala seksi bidang perdagangan Kabupaten Aceh Timur mengatakan bahwa: 

Ada beberapa penyimpangan yang sering di dapatkan di lapangan yang 

pertama menjual di atas aturan harga eceran tertinggi kemudian yang 

kedua menjual berlebihan kepada pengecer terus yang ketiga pernah juga 

kedapan bahwa di pihak pangkalan melakukan pembohongan yang dimana 

padahal gas elpiji tersebut masih ada isinya tapi dibuka label birunya. 

Pangkalan termasuk level Gampong-gampong jika pangkalan menjual ke 

gampong lain maka itu termasuk pelanggaran, karena tiap Gampong 

memiliki Pangkalan tersendiri, yang menyebabkan penyimpangan terjadi 

karena tidak memahami barang bersubsidi dan permintaan yang sangat 

tinggi terhadap gas elpiji 3 kg. 48 

 

Berdasarkan data tersebut menjelaskan bahwa penyimpangan masih sering 

terjadi di pangkalan-pangkalan yang tidak mengikuti aturan pemerintah, hal ini 

dapat menjadi karena kesadaran untuk mematuhi aturan pendistribusian gas elpiji 

3 kg di Gampong blang Pauh Dua Kecamatan Julok Kabupaten Aceh Timur. 

                                                             
48 Wawancara dengan Kepala Seksi Perdagangan. Senin 20 Juni 2022  
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Table 4.2.1 

Daftar Penyimpangan Di Aceh Timur 

No Jenis Penyimpangan Tahun Tempat 

1 Tidak Sesuai HET, tidak tepat 

sasaran dan adanya pengurangan 

isi tabung. 

2018 Idi Rayek 

2 Tidak Sesuai Het ,tidak tepat 

sasaran dan pembohongan isi 

tabung gas elpiji 3 kg 

2020 Perlak 

3 Harga yang tidak stabil  2019 Idi Rayeuk 

Sumber: Berita dan Dinas Perdagangan,Koperasi dan UKM 

Berdasarkan dari table di atas dapat dilihat bahwa adanya penyimpang 

yang terjadi di Aceh timur dari harga yang tidak stabil, tidak sesuai dengan Het 

yang sudah di atur oleh pemerintah daerah, tidak tepatnya sasaran yang diberikan 

dimana tidak ada menggunakan kartu dan persyaratan lain dalam proses 

pendistribusian gas dan adanya pembohongan isi tabung oleh pihak pangkalan. 

Berdasarkan wawancara dengan staf bagian perdagangan mengatakan 

bahwa : 

Faktor-faktor yang menghambat pendistribusian elpiji 3 kg yaitu karena 

luas wilayah Kabupaten Aceh Timur dan keterbatasan tenaga dan 

anggaran sehingga kita kesulitan melakukan pengawasan karena tenaga 

yang kurang sedangkan wilayah Kabupaten Aceh Timur yang sangat Luas 

untuk dapat melakukan pengawasan secara menyeluruh.”49 

Berdasarkan data tersebut menjelaskan bahwa Dinas Perdagangan, 

Koperasi dan UKM kesulitan dalam melakukan pengawasan karena keterbatasan 

tenaga dan anggaran termasuk sumber daya manusia yang masih kurang 

sedangkan untuk wilayah Kabupaten Aceh Timur sangat luas jadi mendapat 

kesulitan dalam melakukan pengawasan dengan waktu yang singkat supaya 

berjalan dengan baik pengawasannya. 

                                                             
49 Wawancara dengan Staff  Bidang Perdagangan .Senin 20 Juni 2022  
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Berdasarkan wawancara dengan Kepala Seksi Bidang perdagangan 

mengatakan bahwa: 

Kami juga melakukan pembinaan dan sosialisasi terhadap agen dan 

pangkalan gas elpiji 3 kg di Kabupaten Aceh Timur, serta dalam 

pelanggaran pangkalan yang tidak mencantumkan Het di papan blank 

usaha nya maka kami dari tim pengawasan melakukan tindakan perbaikan 

dengan teguran pertama, kedua dan ketiga cabut hak izin usahanya.50 

Berdasarkan data tersebut menjelaskan bahwa Dinas Perdagangan, 

Koperasi dan UKM telah melakukan pembinaan dan sosialisasi bagi para agen 

dan pangkalan yang melakukan pelanggaran dan pengawasan akan mendapatkan 

tindakan perbaikan dengan cara teguran.  

Berdasarkan dengan indikator di atas penelitian kemudian mewawancarai 

Kepala Seksi Bidang Perdagangan, Koperasi dan UKM Kabupaten Aceh Timur 

mengatakan bahwa: 

Kalau memilih tim atau orang yang akan terlibat dalam keikut sertaan 

turun untuk melakukan pengawasan di utamakan dari bidang Perdagangan 

di tambah lagi personil dari bidang lain sesuai dengan kebijakan dari 

kepala dinas. Maksudnya seperti ini, contohnya tim yang ada di bidang 

perdagangan Cuma ada 3 orang sedangkan lokasi yang akan diawasi ada 

delapan tempat jadi biasanya kami mengambil dari personil dari bidang 

lain yang sudah biasa memang turun ke lapangan.dalam melakukan 

pengawasan turun ke lapangan kami juga memiliki tim kerja yaitu Tim-tim 

nya dari dinas terkait, kepolisian dan bagian hukum. Pengawasan kalau 

sekarang tidak ada lagi dulu yang ada terakhir adanya pengawasan pada 

tahun 2021 karena semenjak covid-19. Dalam rencana awal sosialisasi ini 

harus menyeluruh di hadiri oleh agen dan pangkalan gas elpiji 3 kg, tapi 

pada kenyataanya pada waktu sosialisasi yang ikut serta hanya sedikit 

padahal undangan sudah kami sebarkan ke seluruh agen dan pangkalan, 

hal ini yang menyebabkan kami terkendala dalam melakukan sosialisasi 

apalagi ada yang belum tentu dengar apa yang kami sampaikan ketika 

sosialisasi.”51 

                                                             
50 Wawancara dengan Kepala Seksi Perdagangan, Senin 20 Juni 2022  
51 Wawancara dengan Kepala Sesi Perdagangan, Senin 20 Juni 2022  
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Berdasarkan data tersebut pengawasan yang dilakukan benar-benar untuk 

tepat sasaran maka dari itu orang yang diturunkan untuk melakukan pengawasan 

langsung  adalah orang sudah professional atau yang sangat mengerti apa yang 

akan mereka lakukan ketika pengawasan. Namun orang di bidang perdagangan 

masih kurang jadi mengambil orang yang ikut serta dalam melakukan pengawasan 

di bidang lain. Dinas perdagangan, koperasi dan UKM Kabupaten Aceh Timur 

telah melakukan sosialisasi terhadap gas lpg 3 kg, di dalam sosialisasi tersebut 

Dinas Perdagangan,Koperasi dan UKM Kabupaten Aceh Timur memberikan 

aturan-aturan dan pemahaman kepada agen dan pangkalan tentang tata cara di 

distribusikan gas elpiji 3 kg tersebut serta mendengarkan kendala yang sering 

terjadi dilapangan, akan tetapi dari hasil yang didapatkan saat melakukan 

sosialisasi jauh dari harapan yang direncanakan oleh Dinas Perdagangan, 

Koperasi dan UKM Kabupaten Aceh Timur karena tidak semua agen dan 

pangkalan dapat menghadiri rapat sosialisasi tersebut. Dari penjelasan di atas hal 

ini menjadi suatu problematika bagi Dinas Perdagangan dalam melakukan 

sosialisasi gas elpiji 3 kg. 

Gambar 4.2.2 Harga Eceran Tertinggi LPG 3 di Pangkalan 
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Sumber: Keputusan Bupati Aceh Timur 

Berdasarkan gambar di atas dapat kita simpulkan bahwa harga eceran 

tertinggi di pangkalan bahwa nya sesuai radius jalan lintas Provinsi yang dimana 

dari 5 sampai 15 km harga Het nya 18.000 ditambah ongkos angkutan 2.000 

sehingga harga akhir di pangkalan 20.000, 16 sampai 30 km harga Het nya 18.000 

ditambah harga angkutan 4.000 sehingga harga 22.000, 31 sampai 45 km harga 

Het nya 18.000 ditambah harga angkut 6.000 sehingga harganya 24.000 dan di 

atas jarak lebih besar dari 46 km harga Het nya 18.000 ditambah angkutannya 25 

jadi harga akhir ke pangkalan 25.000. Tapi pada kenyataanya dari Agen ada yang 

16.000 atau 15.500 sehingga Het pendistribusian gas elpiji 3 kg sebesar 18.000 

sesuai dengan kontrak usaha kerja yang dilakukan oleh pihak pangkalan. 

Selanjutnya wawancara dengan agen PT Pantee Bidari mengatakan bahwa: 

Harga pertabung ke pangkalan sebanyak Rp 16.000 dan Het yang sudah di 

tetap di kontak usaha sebanyak Rp 18.000, jika terjadi penyimpangan kami 

juga melakukan pengawasan terhadap pihak pangkalan dengan membuat 

logbook selama sebulan sekali logbook kami kirim ke pihak BPK untuk 

menindak lanjuti apa ada yang menyimpang atau tidak. Kami dari pihak 

agen juga memberi surat kontrak yang dimana ada ketentuan yang tidak 

boleh di langgaran oleh pemiliki pangkalan, jika pihak pangkalan 

melanggarkan aka nada sanksi yang diberikan dari pihak kami baik dengan 

teguran pengurangan pengiriman tabung gas, tidak diturunkan selama 

sebulan dan dicabut izin usahanya.”52 

Berdasarkan hari wawancara informan di atas menjelaskan bahwa dari 

pihak agen sendiri juga ikut melakukan pengawasan terhadap penyimpangan yang 

terjadi di lapangan pada pangkalan-pangkalan. Pihak agen sebelum memberikan 

izin kepada pangkalan memberikan kontrak kerja terlebih dahulu dan tidak boleh 

untuk melakukan pelanggaran jika melakukan pelanggaran maka akan 

                                                             
52  Wawancara dengan  Wakil Manajer Pt Pante Bidari. Rabu 22 Juni 2022   
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mendapatkan sanki dengan teguran dan pencabutan izin usaha. Pihak agen 

melakukan pengawasan dengan melakukan melalui log book yang dibuat oleh 

pihak pangkalan setiap bulan. 

Selanjutnya hasil wawancara dengan pangkalan “Woe Bak Sot” 

mengatakan Gampong Blang Pauh Dua Mengatakan bahwa:  

Harga Gas elpiji elpiji dari Agen sebesar 15.500 per tabung Het nya 

menggunakan SK Gubernur dimana 18.000 per tabung, tapi kami menjual 

dengan harga 19.000 karena ke biasanya pangkalan 19.000 Kalau ada 

pengecer yang datang biasanya saya batasi untuk pembelian gas elpiji 3 kg 

karena pengecer mungkin dapat melakukan penimbunan tabung gas elpiji 

3 kg serta memainkan harga penjualannya.”53 

 

Berdasarkan hasil wawancara informan diatas berkaitan dengan indicator 

memperbaiki penyimpanan dapat dipahami dan disimpulkan bahwa 

penyimpangan terjadi kepada  pihak pengecer karena mereka sering ada 

memainkan harga jual dengan menjual tabung gas elpiji 3 kg dengan harga yang 

sangat tinggi. Tapi pada terjadi di lapangan pangkalan juga melakukan 

penyimpangan yang dimana menjual gas elpiji 3 kg tidak sesuai Het yang 

ditetapkan dimana ditetapkan bahwa Het yang didistribusikan gas elpiji 3 kg 

seharga 18 ribu tapi pada kenyataan seharga 22 ribu per tabung, dan adanya 

penyimpangan terhadap tidak tepat sasaran yang didistribusikan dimana setiap 

masyarakat di Gampong lain di jual belikan sedangkan di Gampong Blang Pauh 

Dua belum cukup pendistribusian gas elpiji 3 kg tersebut. 

Selanjutnya hasil wawancara dengan pangkalan “Mona Putra” Di 

Gampong Blang Pauh Dua Mengatakan bahwa: 

                                                             
53 Wawancara dengan Pemilik Pangkalan “woe bak Sot”.Kamis 23 Juni 2022  
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Saya batasi penjualan bagi pihak-pihak tertentu seperti rumah tangga 4 

buah tabung dalam sebulan, usaha mikro 9 buah tabung dalam sebulan. 

kalau ada masyarakat yang meminta lebih sudah kami batasi karena takut 

akan ada penimbunan serta ada permainan harga di lapangan. 54 

 

Berdasarkan hasil wawancara informan diatas berkaitan dengan indikator 

memperbaiki penyimpanan dapat dipahami dan disimpulkan bahwa 

penyimpangan terjadi kepada  pihak pengecer karena mereka sering ada 

memainkan harga jual dengan menjual tabung gas elpiji 3 kg dengan harga yang 

sangat tinggi dari pihak pangkalan sudah memberikan batasan kepada pihak 

masyarakat dan usaha mikro selama sebulan. bahwa usaha mikro 9 buah tabung 

dalam sebulan dan rumah tangga 4 buah tabung dalam sebulan dari pihak 

pangkalan. Tapi yang terjadi di lapangan tidak demikian dimana warung nasi atau 

usaha lain lebih dari yang dilakukan. 

Selanjutnya hasil wawancara dengan masyarakat setempat mengatakan 

bahwa: 

Kalau harga di pangkalan itu 22 ribu per tabung kalau di kios-kios 

biasanya dinaikkan 5 ribu sampai 7 ribu, biasanya juga banyak yang 

menimbun gas elpiji 3 kg makanya biasa susah di dapatkan dan pasti 

harganya jadi lebih mahal dibanding beli di pangkalan.”55 

berdasarkan penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa harga di 

pangkalan lebih murah daripada harga di kios-kios dan adanya penimbunan gas 

elpiji di pangkalan dan di kios-kios sehingga susah didapatkan serta harganya 

semangkin mahal. 

                                                             
54 wawancara dengan Pemilik Pangkalan “ Mona Putra”. Kamis 23 Juni 2022  
55 Wawancara dengan masyarakat setempat Yulia Khairani di Gampong Blang Pauh Dua. 

Jumat 24 Juni 2022 
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Selanjutnya hasil wawancara dengan masyarakat setempat mengatakan 

bahwa “ kalau harga di pangkalan ada yang beragam ada yang 20 ribu dan 22 ribu 

per tabung kalau  di kios-kios biasanya 25,27 sampai 30 ribu.”56 

Selanjutnya wawancara dengan masyarakat setempat  mengatakan bahwa 

”Biasanya saya membeli gas elpiji 3 kg di kios-kios dengan bermacam harga dari 

25 sampai 30 ribu, saya jarang membeli di pangkalan karena tidak tentu gas nya 

kapan ada.”57 

Berdasarkan penjelasan di atas dapat kita simpulkan bahwa harga yang 

terjadi di lapangan sangat tinggi baik di pangkalan dan di kios-kios tidak 

melakukan sesuai peraturan yang sudah diterapkan oleh pemerintah terhadap 

pendistribusian gas elpiji 3 kg tersebut. 

Selanjutnya wawancara dengan masyarakat setempat  mengatakan bahwa 

”Harga gas elpiji 3 kg di pangkalan biasanya 22 ribu kalau kita beli di kios-kios 

dengan bermacam harga dari 25 sampai 30 ribu.58  

Adapun wawancara lainnya penelitian dengan masyarakat setempat  

mengatakan bahwa: 

Saya biasa beli gas elpiji 3 kg di kios dengan harga Rp 30.000 jarang saya 

beli di pangkalan karena ada beberapa kelurah beli gas elpiji 3 kg di 

pangkalan sering terjadinya antrian yang sangat panjang sampai berjam-

jam. Di pangkalan woe bak sot sering kali terjadi pertengkaran orang 

pangkalan dengan masyarakat karena orang pangkalan yang sering emosi 

                                                             
56  Wawancara dengan masyarakat Gampong Blang Pauh Dua ibuk Algariliyah. Jumat 24 

Juni 2022 
57 Wawancara dengan masyarakat Gampong Blang Pauh Dua ibuk  Dara. Jumat 24 Juni 

2022 
58 Wawancara dengan masyarakat Gampong Blang Pauh Dua ibuk Shaila. Jumat 24 Juni 

2022 
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dan membuat keresahan bagi masyarakat ketika membeli gas di pangkalan, 

harga pembelian gas yang berkisaran Rp.22.000 sampai 25.000.59 

Berdasarkan penjelasan diatas dapat disimpulkan masyarakat lebih senang 

membeli gas 3 kg di kios-kios dari pada pada pangkalan karena ada beberapa hal 

yang dapat merasa keresahan bagi masyarakat baik dari harga dan ketika 

pembelian gas elpiji 3 kg.  

Adapun wawancara dengan  Masyarakat setempat mengatakan bahwa: 

Harga per tabung di woe bak sot Rp 22.000. alasan saya menggunakan gas 

elpiji 3 kg karena pernah di kasih di meunasah pas awal pake gas. Di 

pangkalan woe bak sot jarang terjadi kelangkaan karena selalu turun gas 

elpiji 3 kg. saya jarang beli di pangkalan mona putra karena jarang kali ada 

gas seminggu sekali baru ada turun gas. Harga di pangkalan mona putra 

juga Rp 22.000 per tabung. kalau beli di kios-kios seharga Rp 25.000 per 

tabung.60 

Berdasarkan hasil wawancara di atas dapat kita simpulkan bahwa harga 

yang diperjual beli gas elpiji 3 kg di kios-kios dengan harga lebih tinggi dari pada 

pangkalan harga diperjual di kios seharga 25 ribu per tabung sedangkan di 

pangkalan 22 ribu per tabung. 

Adapun wawancara dengan masyarakat setempat mengatakan bahwa: 

Di pangkalan woe bak sot sering terjadi antrian dalam pembelian gas elpiji 

kg dan harga per tabung Rp 22.000. Ada di pangkalan lain yang beda 

gampong menjual seharga Rp 20.000 ketika penurunan gas tapi kalau 

sudah telat tetap akan seharga Rp 22.000. di pangkalan mona putra jarang 

ada gas maka jarang juga saya beli gas di pangkalan mona putra, kalau 

sudah sampai baru saya ambil. Harga pertabung juga Rp 22.000 tidak ada 

persyaratan apapun kalau sudah sampai tinggal ambil bayar. Saya juga 

pernah beli di kios-kios dengan beragam harga ada yang Rp 27.000, Rp 

28.000  ada yang Rp 30.000.61 

 

                                                             
59 Wawancara dengan masyarakat Gampong Blang Pauh Dua Intan  Safardani . Jumat 24 

Juni 2022 
60 Wawancara dengan masyarakat Gampong Blang Pauh Dua ibuk Erniwati . Jumat 24 

Juni 2022 
61 Wawancara dengan masyarakat Gampong Blang Pauh Dua Cut Rahmatun Nisa . Jumat 

24 Juni 2022 
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Berdasarkan hasil wawancara di atas dapat kita simpulkan bahwa 

perbedaan harga yang terjadi di lapangan baik di pangkalan iti sendiri maupun di 

kios-kios setempat. di pangkalan Gampong Blang Pauh Dua di perjual dengan 

harga 22 ribu per tabung ada di pangkalan di Gampong lain dengan harga 20 ribu 

per tabung dan kios-kios juga demikian adanya perbedaan harga di setiap kios-

kios ada yang menjual dari 27 sampai 30 ribu. 

Adapun wawancara dengan masyarakat setempat mengatakan bahwa: 

Saya biasanya beli di kios-kios seharga Rp 25.000 sudah diantar kerumah 

saya, dulu saya pernah beli di pangkalan amdar dengan harga Rp 20.000 

sekarang tidak ada lagi pangkalan amdar sudah pindah ke gampong lain. 

Saya jarang sekali membeli gas di pangkalan karena rumah saya lumanya 

jauh dan pembelian di pangkalan sangat lama.62 

Berdasarkan wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa masyarakat lebih 

enak beli di kios-kios karena sudah dibawa langsung ke rumah walaupun dengan 

harga yang mahal dibandingkan di pangkalan sudah harganya yang lumayan 

mahal. 

Adapun wawancara dengan  masyarakat setempat mengatakan bahwa 

“Beli tabung gas elpiji 3 kg di pangkalan woe bak sot seharga 22 ribu per tabung 

dan di pangkalan mona putra juga seharga 22 ribu per tabung, jika beli di kios-

kios dengan harga dari 27 ribu sampai 30 ribu.”63 

berdasarkan wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa masyarakat 

sering membeli di pangkalan dengan harga 22 ribu per tabung adanya perbedaan 

                                                             
62 Wawancara dengan masyarakat Gampong Blang Pauh Dua,  Nasriah . Jumat 24 Juni 

2022 
63 Wawancara dengan masyarakat Gampong Blang Pauh Dua,  Nurlatifah . Jumat 24 Juni 

2022 
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harga terhadap kios-kios yang harga yang sangat mulai dari 27 sampai 30 ribu. 

adapun itu pangkalan lebih murah dari pada kios. 

Adapun wawancara dengan  masyarakat setempat mengatakan bahwa : 

Harga gas elpiji 3 kg biasanya saya beli dengan harga 20 ribu kalau di 

pangkalan mona putra karena dekat dengan rumah saya, kalau di 

pangkalan woe bak sot dengan harga 25 ribu terlalu mahal. Saya sering 

beli di pangkalan mona putra, saya juga pernah beli di kios-kios dari harga 

25,27,28 sampai 30 ribu per tabung dan pernah juga saya beli 35 ribu di 

kios-kios karena lagi langkanya gas.64 

Berdasarkan wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa masyarakat 

biasanya membeli di pangkalan mona putra dengan harga 20 ribu per tabung 

berdada dengan pangkalan woe bak sot yang mana lebih mahal seharga 22 ribu 

sampai 25 ribu, di kios-kios juga harga yang terlalu mahal mulai dari 25,27,28 dan 

35 ribu tidak pernah di bawah harga tersebut.  

Adapun wawancara dengan  masyarakat setempat mengatakan bahwa : 

Saya membeli gas elpiji 3 kg di kios dengan harga Rp 25.000. saya jarang 

sekali membeli di pangkalan karena mekanisme pendistribusiannya terlalu 

ribet dimana perlu adanya pendaftaran terlebih dahulu dengan membawa 

kartu dan KK sekarang tidak bawa kartu lagi Cuma perlu bawa KK saja, 

panjangnya antrian di pangkalan. Di pangkalan dijual dengan harga Rp 

22.000 per tabung.65 

Gambar 4.2.3 Proses Penurunan Gas ELP 3 Di Pangkalan Mona Putra 

                
                                                             

64 Wawancara dengan masyarakat Gampong Blang Pauh Dua, Cut Badriah. Sabtu 25 Juni 

2022 
65 Wawancara dengan masyarakat Gampong Blang Pauh Dua ibuk  Asni hajar. Jumat 24 

Juni 2022 
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Sumber: Berdasarkan Observasi Lapangan 

 

Gambar 4.2.4 Proses Penurunan Gas ELP 3 Di Pangkalan Mona Putra 

                 
 

 

                  
Sumber: Berdasarkan Observasi di Lapangan 

 

Berdasarkan gambar di atas dapat di simpulkan bahwa penurunan gas 

elpiji 3 kg di pangkalan Mona Putra Pada malam hari sesuai observasi dilapangan 

yang dimana dilihat dari waktu pendistribusian yang masih kurang maksimal dan 

pangkalan Woe Bak Sot proses penurunan pada siang atau sore hari yang dimana 

dapat di jangkau oleh masyarakat sedangkan pangkalan Mona Putra pada malam 

hari susah untuk di jangkau oleh masyarakat setempat. 

Berdasarkan hasil wawancara informan diatas dapat disimpulkan bahwa 

masih adanya para oknum yang melakukan penimbunan gas elpiji 3 kg dan 
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menaikkan harga eceran tersebut sampai 7 ribu dari harga pangkalan yang 

menyebabkan tabung gas elpiji 3 kg susah untuk didapatkan dan harga yang 

tinggi. 

Berdasarkan data tersebut penelitian dapat disimpulkan bahwa dalam 

melakukan pengawasan terhadap indikator ini Dinas Perdagangan Kabupaten 

Aceh Timur masih kurang maksimal karena pengawasan tidak dilakukan 

menyeluruh pada semua tempat hanya terbatas pada daerah yang mudah 

terjangkau saja dan pengawasan juga dilakukan setahun sekali terakhir 

pengawasan di lakukan oleh Dinas Perdagangan, Koperasi dan UKM Tahun 2021 

pada tahun ini belum melakukan pengawasan dikarenakan terbatasnya sarana dan 

prasarana. 

4.2.2. Hambatan Pelaksanaan Pengawasan Pendistribusian Gas Elpiji 3 Kg 

Terhadap HET Di Gampong Blang Pauh Dua 

 

Dalam melakukan pendistribusian gas elpiji 3 kg adanya hambatan yang 

terjadi dalam proses pengawasan terhadap pendistribusian gas elpiji 3 kg yang 

dimana adanya hambatan-hambatan yang sering terjadi sehingga tidak 

maksimalnya sesuai peraturan yang telah ditetapkan.Hambatan dalam pelaksanaan 

pengawasan pendistribusian gas elpiji 3 kg terhadap Het di gampong Blang pauh  

ada beberapa indikator yaitu sebagai berikut: 

1. Belum ada Sanksi yang tegas   

Setiap melakukan penyelewengan terhadap peraturan yang sudah di tetap 

kan baik oleh pemerintah mau pun pihak swasta di perlu di berikannya sanksi agar 

yang melakukan kesalah tidak menggulangi lagi dan dapat menjadi suatu 

penganggalaman. 
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Berdasarkan wawancara dengan kepala sesi Perdagangan Kabupaten Aceh 

Timur mengatakan bahwa: 

Dalam melakukan pelanggaran atau penyelewengan oleh pihak agen 

maupun pangkalan masih dengan menggunakan teguran satu kali sampai 

tiga kali belum pernah sampai dicabut izin usahanya. Ketika terjadinya 

pelanggaran biasanya melakukan kesepakatan dari dua pihak untuk tidak 

melakukan pelanggaran lagi.”66  

 

Berdasarkan wawancara di atas dapat kita simpulkan bahwa belum adanya 

sanksi yang tegas dari pihak pemerintah Kabupaten Aceh Timur  dan Dinas 

Perdagangan, Koperasi dan UKM karena pola distribusi ini belum maksimal dari 

Dinas terkait sehingga pelaksanaan pengawasan distribusi gas elpiji 3 kg di 

gampong blang pauh dua belum dapat terlaksana dengan baik.  

Tabel 4.2.2 

Sanksi Sesuai Permen ESDM Nomor 26 Tahun 2009 

Jenis 

Sanksi 

Bentuk Pemberitahuan Sanksi Sanksi 

1 Teguran   Teguran 3 kali 

2 Penangguhan Melakukakan Penangguhan 

3 Pembekuan Melakukan Pembekuan Usaha 

4 Pencabutan Izin  Pencabutan Izin usaha 

Sumber: Permen ESDM Nomor 26 Tahun 2009 Tentang Penyediaan dan 

Pendistribusian Liquefied Petroleum Gas 

  

Wawancara dengan manajer Pt Pante Bidari dengan  mengatakan bahwa: 

Pangkalan ketika ada pelanggaran semua ada sanksi kalau kami agen yang 

memberi sanksi dari pihak pertamina sedangkan pangkalan sanksi 

diberikan oleh agen itu sendiri dan juga berhubungan dengan dinas 

perdagangan, koperasi dan UKM. Kalau pencabutan langsung dilakukan 

oleh agen dengan dua kali teguran ketiga kali cabut izin usaha atau disebut 

(PHU) berarti tidak ada yang bisa kita salurkan lagi kepada pihak 

pangkalan itu karena sudah mendapatkan PHU. Surat PHU itu dikirim ke 

pertamina untuk diketahui permina. Ketika ketahuan melakukan 

pelanggaran akan dilakukan teguran dengan kurangnya suplai gas nya, 

(tidak boleh jual kepada pihak eceran dan menjual diatas Het yang telah 

                                                             
66 Wawancara Dengan Kepala Seksi Bidang Perdagangan. Senin 20 Juni 2022  
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ditentukan ) satu kali kami tegur dengan cara kurangi pengiriman gas nya, 

kedua kami tidak menurunkan gas dulu selama seminggu.67 

 

Berdasarkan penjelaskan dapat kita simpulkan bahwa dalam melakukan 

pelanggaran yang dilakukan oleh pihak pangkalan akan diberikan sanksi oleh 

agen dan jika agen yang melakukan pelanggaran pihak pertamina dan dinas terkait 

yang memberikan sanksi. Sanksi yang diberikan oleh agen ke pangkalan berupa 

teguran yang dapat mengurangi alokasi tabung gas elpiji 3 kg di pangkalan kedua 

diberhentikan selama sebulan penurunan gas elpiji dan yang terakhir pencabutan 

izin yang memberi surat PHU kepada pihak pangkalan. 

Tabel. 4.2.3 

Sanksi Dari Pihak Agen ke Pangkalan 

Jenis Sanksi Bentuk Pemberitahuan Sanksi Sanksi 

A Surat Peringatan Peringatan 

B Surat Skorsing Skorsing 1 Minggu 

C Surat Skorsing Skorsing 2 Minggu dan/ 

potong alokasi 

D Surat Skorsing Skorsing 1 Bulan dan/ potong 

alokasi 

E Surat PHU Pemutusan Hubungan Kerja 

Sumber: Agen Pt Perjuangan Pantee Bidari 

Gas elpiji 3 kg merupakan bahan pokok yang sangat diperlukan, dalam 

proses pendistribusian gas elpiji sendiri yang dimana masih kurangnya kesadaran 

para Agen, Pangkalan serta masyarakat tentang bagaimana pola pelaksanaan 

distribusi gas elpiji 3 kg. sebagaimana wawancara dengan Kepala Sesi 

Perdagangan mengatakan Bahwa: 

Agen,pangkalan dan masyarakat masih bingung bagaimana pola 

pelaksanaan pendistribusian gas elpiji 3 kg yang dimana masih banyak 

                                                             
67 Wawancara dengan Wakil manajer Pt Pante Bidari. Rabu 22 Juni 2022  
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sekali pelanggaran yang dilakukan oleh Agen, pangkalan dan masyarakat 

sendiri.68 

 

Berdasarkan penjelasan diatas dapat kita simpulkan bahwa kesadaran 

masyarakat, pangkalan dan agen masih kurang terhadap pola pendistribusian gas 

elpiji 3 kg. Yang dimana dapat meningkatkan pelanggaran-pelanggaran yang akan 

terjadi di lapang ketika dalam pendistribusian gas elpiji 3 kg tersebut.  

2. Dibutuhkan Sosialisasi  

Dalam melakukan segala sesuatu dibutuhkan sosialisasi  agar segala 

sesuatu dapat dilaksanakan dengan baik dan dalam sosialisasi merupakan suatu 

pengarah ataupun memberikan informasi  yang dibutuhkan ketika pendistribusi 

gas elpiji 3 kg.  

Adapun wawancara dengan Kepala Sesi Perdagangan Kabupaten Aceh 

Timur mengatakan Bahwa: 

Kami telah Melakukan sosialisasi kepada pihak agen dan pangkalan tapi 

tidak semua dari pihak tersebut dapat menghadiri undangan rapat 

sosialisasi tentang pendistribusian gas elpiji 3 kg di Kabupaten Aceh 

Timur. 69 

 

Berdasarkan dari hasil wawancara di atas dapat kita simpulkan bahwa dari 

pemerintah sudah melakukan sosialisasi kepada pihak agen dan pangkalan untuk 

melakukan pendistribusian gas elpiji 3 kg tapi ada dari beberapa pihak di dapat 

hadir sehingga sosialisasinya tidak maksimal sesuai dengan apa yang kita 

inginkan.  

Adapun wawancara dengan masyarakat setempat mengatakan bahwa : 

                                                             
68 Wawancara Dengan Kepala Seksi Bidang Perdagangan. Senin 20 Juni 2022 Di Kantor 

Dinas Perdagangan 
69 Wawancara Dengan Kepala Seksi Bidang Perdagangan. Senin 20 Juni 2022 
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Dalam penurunan gas atau pembelian maupun pendistribusian belum 

pernah diberikan sosialisasi bahkan kalau gak di distribusi tidak ada 

informasi yang dapat kita dapat kan selain kita pergi ke pangkalan 

langsung.”70 

Berdasarkan penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa dalam 

pendistribusian gas elpiji 3 kg masih kurangnya sosialisasi kepada masyarakat 

sehingga masyarakat kurang banyak dapat informasi terhadap pendistribusian gas 

elpiji 3 kg. Kemudian kesimpulan secara keseluruhan terkait rumusan masalah 

tentang proses pengawasan pendistribusian gas elpiji 3 kg dan hambatan 

pelaksanaan pengawasan terhadap Het dan pendistribusian gas elpiji 3 kg, 

berkaitan dengan indikator menetapkan standar ini dapat dipahami bahwa dalam 

menentukan standar pendistribusian gas elpiji 3 kg sudah ada aturan yang 

menetapkan yaitu sesuai dengan surat keputusan Gubernur Aceh nomor 

541/619/2017 tentang Menetapkan Harga eceran Tertinggi LPG Tabung 3 kg 

seharga Rp 18.000. 

 Surat Keputusan Bupati Aceh Timur Nomor 600/672/2018 Tentang 

Penerapan Harga Eceran Tertinggi Liquefied Petroleum Gas Tabung 3 Kg 

Bersubsidi Untuk Wilayah Pendalaman Kabupaten Aceh Timur dalam segi waktu 

masih belum bisa maksimal pelaksanaannya dan harga eceran di pengeceran 

masih ada yang tidak memenuhi standar ketetapan pemerintah. Dalam melakukan 

pengawasan pendistribusian gas elpiji 3 kg di Kabupaten Aceh Timur dinilai 

masih kurang baik karena Dinas perdagangan, koperasi dan UKM kadang-kadang 

melakukan pengawasan apalagi sekarang sudah tidak ada lagi pengawasan 

terakhir pengawasan pada tahun 2021 karena tidak diberikannya anggaran. Selain 

                                                             
70 Wawancara dengan masyarakat Gampong Blang Pauh Dua IbuK Intan Safardani. 

Jumat 23 Juni 2022 
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itu dari hasil penelitian lapangan atau observasi peneliti juga mendapat kendala 

yang terjadi yaitu keterbatasan sumber daya manusia sehingga dapat mempersulit 

dalam menjangkau tempat yang mau diawasi serta kurangnya informasi dari agen 

dan pangkalan.melakukan pengawasan terhadap indicator ini Dinas Perdagangan 

Kabupaten Aceh Timur masih Kurang Baik karena pengawasan tidak dilakukan 

menyeluruh pada semua tempat hanya terbatas pada daerah yang mudah 

terjangkau saja dikarenakan terbatasnya sarana dan prasarana. 

Hambatan pelaksanaan pengawasan pendistribusian gas elpiji 3 kg 

terhadap Het di Gampong Blang Pauh Dua, belum adanya sanksi yang tegas dari 

pihak pemerintah Kabupaten Aceh Timur dan Dinas Perdagangan sehingga 

pelaksanaan pengawasan pendistribusian gas elpiji 3 kg di Gampong Blang Pauh 

Dua belum dapat terlaksana dengan baik. Masih kurangnya kesadaran dari agen, 

pangkalan dan masyarakat tentang pola pelaksanaan pendistribusian gas elpiji 3 

kg serta pemahaman lainnya yang terkait dengan gas elpiji 3 kg .Pelaksanaan 

sosialisasi yang belum maksimal karena pemerintah Cuma memberikan sosialisasi 

kepada agen dan pangkalan tidak kepada masyarakat, tidak semua agen dan 

pangkalan hadir oleh itu tidak maksimalnya sosialisasi yang dilakukan. 
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BAB V   

PENUTUP 

5.1 Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti mengenai 

pengawasan pendistribusian gas elpiji 3 kg di Dinas Perdagangan, Koperasi dan 

UKM Kabupaten Aceh Timur. 

1. Tahapan Proses Pengawasan Pendistribusian gas 3 kg Oleh Dinas 

Perdagangan, Koperasi dan UKM. Menentukan standar  dari segi jumlah 

sudah sesuai dengan ketentuan sedangkan dalam segi waktu dan harga 

masih belum bisa maksimal sistem pengawasannya karena harga eceran di 

pangkalan dan pengecer masih ada yang tidak memenuhi standar yang 

telah ditetapkan oleh pemerintah sesuai SK Gubernur Aceh. Memperbaiki 

penyimpangan, Dinas Perdagangan Kabupaten Aceh Timur masih kurang 

maksimal karena pengawasan tersebut tidak dilakukan setahun sekali 

secara menyeluruh pada semua tempat hanya terbatas pada daerah yang 

mudah terjangkau saja dikarenakan terbatasnya sarana dan prasarana.  

2. Hambatan Pelaksanaan Pengawasan Pendistribusian Gas Elpiji 3 kg 

Terhadap Het di Gampong Blang Pauh Dua belum adanya sanksi yang 

tegas dari pihak pemerintah Kabupaten Aceh Timur dan Dinas 

Perdagangan sehingga pelaksanaan pengawasan pendistribusian gas elpiji 

3 kg di Gampong Blang Pauh Dua belum dapat terlaksana dengan baik. 

Masih kurangnya kesadaran dari agen, pangkalan dan masyarakat tentang 

pelaksanaan pendistribusian gas elpiji 3 kg serta terkait dengan gas elpiji 3 
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kg.Sosialisasi yang belum maksimal karena pemerintah Cuma memberikan 

sosialisasi kepada agen dan pangkalan tidak untuk masyarakat. Para agen 

dan pangkalan tidak semua mengikuti sosialisasi sehingga kurang 

maksimal sosialisasinya di Gampong Blang Pauh Dua Kecamatan Julok 

Kabupaten Aceh Timur. 

5.2 Saran  

1. Berdasarkan penelitian memberikan beberapa saran yang kiranya dapat 

dapat memberikan masukan kepada Dinas Perdagangan, Koperasi dan 

UKM, Pihak Agen, Pangkalan dan Pihak-pihak lain yang ikut serta 

melakukan pengawasan. Dalam upaya pelaksanaan pengawasan 

pendistribusian gas elpiji 3kg pada tingkat agen dan pangkalan 

menyarankan sebaiknya menggunakan regulasi pendistribusian tertutup 

sehingga pendistribusian gas elpiji 3 kg dapat dapat diketahui dengan 

jelas. Di saran bagi pihak pangkalan menggunakan kartu kendali sesuai 

Permen ESDM Nomor 26 Tahun 2009 tentang Penyedian dan 

pendistribusian LPG 3 yang dimana kartu kendali sebagai alat pengawasan 

Pendistribusian LPG 3 kg.  

2. Setelah dilakukan penelitian disarankan supaya ada penambahan anggota 

pengawasan mengingat wilayah Aceh Timur cukup luas saat ini mencapai 

>400 pangkalan elpiji 3 kg sehingga dengan jumlah anggota pengawasan 

yang sedikit dapat menyebabkan kualitas pelayanan pengawasan yang 

kurang maksimal, dan didukung juga dengan sarana dan prasarana yang 

lengkap supaya dapat memberikan manfaat yang baik. 
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3. Berdasarkan di dalam berita pemerintah pusat telah melakukan kajian 

terkait pendistribusian produk-produk bersubsidi akan mengubah 

mekanisme pemberian subsidi or subsidi berbasis komoditi menjadi 

subsidi berbasis orang sehingga pada penerapan tahun 2022 pemerintah 

melauncingkan aplikasi my pertamina. Di perlukan pemeriharaan lanjutan 

untuk memperbaiki kehandalan aplikasi my pertamina untuk menjawab 

persoalan pengawasan pendistribusian gas elpiji 3 kg. 
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Peraturan Presiden RI Nomor 104 Tahun 2007 Tentang Penyediaan, 

Pendistribusian dan penetapan harga liquefied petroleum gas tabung 3 
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Surat Keputusan Bupati Aceh Timur Nomor 510/181/2020 Tentang Pembentuka 
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DAFTAR LAMPIRAN 

Lampiran: 1. Surat Keputusan Dekan Fisip 
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Lampiran: 2. Surat Penelitian 
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Lampiran 3. Surat Balasan Penelitian Dinas Perdagangan,Koperasi dan UKM 
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Lampiran: 4.Surat Balasan Penelitian dari Agen 
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Lampiran: 5. Surat Perjanjian Agen PT Perjuangan Pantee Bidari  Antara 

Pertamina 
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Lampiran: 6 Surat Izin Tempat Usaha “Woe Bak Sot” 
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Lampiran.7. Surat Perjanjian Kerjasama Agen Dengan Pangkalan LPG 3 Kg 

“Mona Putra” 
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Lampiran 8. Surat Keputusan  Peraturan Bupati Aceh Timur Tentang HET Gas 3 

Kg Untuk Wilayah Pendalaman Aceh Timur. 
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Lampiran 9. Surat Keputusan Bupati Aceh Timur Nomor 510/181/2020 Tentang 

Pembentuka Tim Koordinasi Dan Sinkronisasi Ketersedian Barang 

Kebutuhan Pokok Dan Barang Penting Di Tingkat Agen Dan Pasar 

Rakyat Dalam Kabupaten Aceh Timur Tahun 2020. 
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Lampiran 10. Surat Keputusan Gubernur Aceh Tentang Penetapan HET LPG 3 kg 

dalam Provinsi Aceh 
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Lampiran 11. Daftar Agen Pangkalan PT Perjuangan Pantee Bidari 

N

O 

NAMA 

PANGKALAN 
KELURAHAN KECAMATAN NAMA PEMILIK 

1 14.244.494 MEUNASAH LEUBOK PANTE BIDARI  Munawir Qalbi 

2 Amira Gas BLANG ANDAM MADAT ISKANDAR 

3 Ci Usaha KUTA BLANG IDI RAYEUK ZIA FARADILA 

4 Jasa Albi SUKA MAKMUR INDRA MAKMUR MUKHTAR LUTHFI 

5 Jasa Famili TANJUNG MINJEI MADAT MAHLIL  

6 Jasa Harapan Bersama GAMPONG BARO  DARUL AMAN JUNAIDI 

7 Muhammad Ikhsan ULEE ATEUNG JULOK Muhammad Ikhsan 

8 Pakat Jaya KEUDE ACEH IDI RAYEUK MUHAMMAD NASIR 

9 Ratana Gah PAYA DEUMAM DUA PANTE BIDARI  
ABUBAKAR 
MAHMUD 

10 Riski Bersama NICAH AWE SIMPANG ULIM AINOL MARDIAH 

11 UD Hurata TANOH ANOU IDI RAYEUK H. Karimuddin  

12 UD Karya Gas PANTE PANAH PANTE BIDARI  ANWAR RANI 

13 UD Maju Bersama MEUNASAH BLANG DARUL AMAN SAIFULLAH 

14 UD Meunasah Leubok MEUNASAH LEUBOK PANTE BIDARI  MUZAKIR WALAD 

15 UD Peukan 
PEUKAN IDI CUT 
(KEUDE IDI CUT) 

DARUL AMAN 
FAISAL 

16 UD Sakinah ALUE CEK DOI JULOK TGK. MUSLEM 

17 UD. ADI JAYA GAS BLANG UYOK JULOK Nahdah 

18 UD. AKIL ALTHAF DAMA PULO   IDI RAYEUK 
YOPI KURNIAWAN, 
S.H 

19 UD. AL-FURQAN KEUTAPANG DUA IDI TIMUR Zulfikar Fauzi 

20 UD. ALUE LHOK ALUE LHOK DARUL AMAN MUHAMMAD IDRIS 

21 UD. ALYAT SIMPANG PEUT 
RANTAU 
SELAMAT 

TGK SYAIFUDDIN 
ISHAK 

22 UD. AMY GUREB BLANG IDI RAYEUK HAYATUR RAHMI 

23 UD. ARTIKA DESA SEUMALI 
RANTAU 

PEUREULAK MUZAKIR 

24 UD. ASYIBRAN ALUE MULIENG SIMPANG ULIM AMIRUDDIN 

25 UD. ASYRA 
DESA ALUE BU ALUE 
NIREH 

PEUREULAK 
TIMUR ASNIDAR 

26 UD. AULA JAYA 
GP.TUNONG ULEE 
GAJAH 

DARUL FALAH 
Zahara 

27 UD. AYSHAR 
SEUNEUBOK 
PEUNTEUT 

PEUDAWA 
FAJAR SAPUTRA 

28 UD. AYU RAHAYU ALUE IE MIRAH INDRA MAKMUR Ayu Rahayu 

29 UD. BERKAH GRONG GRONG PANTE BIDARI  ZULRAMLI 

30 
UD. BERKAT 
DHUHA 

PAYA PALAS 
RANTO 
PEUREULAK 

YANTI 
ANGGRAEYANI 

31 UD. BERKAT GAS SEUNEUBOK JALAN IDI TUNONG Amiruddin 

32 
UD. BERKAT 
USAHA 

SEUNEUBOK TEUNGOH DARUL IKSAN  
NILAWATI 

33 UD. BRISKO JAYA DESA TUALANG PEUREULAK   

34 
UD. BUNDA 
TANJONG 

PERTAMINA 
RANTO 
PEUREULAK WAHYUNITA 



112 
 

 
 

35 
UD. BUNGONG 

SEULANGA 
DESA BHOM LAMA 

RANTAU 

PEUREULAK ILYAS 

36 UD. DAMAI SEUNEUBOK BULOH DARUL AMAN ISMAIL 

37 UD. DAYAT MATANG PINEUNG DARUL AMAN Muhammad Hidayatullah 

38 UD. DUA PUTRA MATANG KUMBANG SIMPANG ULIM Hafidhah 

39 UD. DUA PUTRI BUKET KULAM DARUL AMAN Ainul Ridha 

40 UD. DUTA ENERGI BUKIT TIGA PEUNARON Muhammad syah 

41 
UD. ERSA BINA 
BERSAMA 

SEUNEUBOK 
PEUNTEUT 

PEUDAWA 
Muhammad Salim 

42 UD. FAJAR BARU TUMPOK TEUNGOH JULOK MUSLEM 

43 UD. INDAH JAYA  MATANG SEUPENG SIMPANG ULIM RABIAH AHMAD 

44 UD. IQRAM BABAH KRUENG 
PEUREULAK 
TIMUR ANWAR 

45 UD. JASA RAKAN MATANG GEUTOU DARUL AMAN 
JAMALUDDIN T. 
RAJA 

46 UD. MARYANA ARA KUNDO SIMPANG ULIM MARYANA,S.AG 

47 UD. MONA PUTRA BLANG PAOH DUA JULOK AMIR HAMZAH 

48 
UD. MUDAH 
RASEUKI 

KEUMEUNENG DUA DARUL AMAN 
H. Usman 

49 
UD. MUHAMMAD 

YANI 
MATANG JULOK 

Muhammad Yani 

50 UD. MUSTAFA KEUMUNENG JULOK Mustafa 

51 UD. ORIENTAL LEUGE PEUREULAK FATHA UL IKHSAN 

52 UD. PUSAKA TUHA DESA TAMPAK 
RANTAU 
PEUREULAK AZHARI 

53 
UD. PUTRA JAYA 
SATU 

BAGOK PANAH PEUT DARUL AMAN 
IDAWATI 

54 
UD. QHADAM 
INSANI 

KEUMUNENG LHOK IDI TUNONG 
Salihin 

55 UD. RAHMAT GAS BAGOK PANAH I DARUL AMAN RAHMAT YANI 

56 UD. RAKAN GAH PAYA DEMAM SA PANTE BIDARI  IRWAN 

57 UD. RIZKI MAJU TEUPIN DRUM DARUL AMAN KHAIRUNNISAK 

58 UD. SAYUTI 
SEUNEUBOK 
MEUREUDU  

IDI TUNONG 
SAYUTI 

59 UD Sinar Jaya DESA SEMBUANG SERBA JADI NAZIR N 

60 UD. SUBUR PEULALU SIMPANG ULIM IBRAHIM 

61 UD. TGK RIZWAN BLANG PAOH SA JULOK Rizwan 

62 UD. TIGA DARA LHOK GEULUMPANG DARUL AMAN Hasdiana 

63 UD. TIGA SYEDARA SEUNEUBOK TEUNGOH DARUL IKSAN  Nilawati 

64 UD. USAHA MAJU MATANG KUPULA SA MADAT ELI ERNAWATI 

65 UD. UZLIFAH DAMA PULO I DARUL AMAN UZLIFAH 

66 UD. YAH MUDA KAMPUNG BARO  IDI RAYEUK MURDANI 
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Lampiran 12. Logbook Penyaluran Gas ELP 3 Kg Pangkalan Mona Putra 
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Lampiran 13. Logbook Penyaluran Gas ELP 3 Kg Pangkalan “Woe Bak Sot” 
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Lampiran 15. Foto Dokumentasi Penelitian 

 

     
Gambar 1. 

 Wawancara bersama Kepala 

Seksi Dinas Perdagangan, Koperasi 

dan UKM 

Gambar 2.  

Wawancara dengan Wakil   

Menager Pt Perjuangan Pantee 

Bidari 
  

 

 

       
Gambar 3.  

Wawancara bersama Adm Agen Pt 

Perjuangan Pantee Bidari 

Gambar 4.  

Foto di Lokasi Agen PT Perjuangan 

Pantee Bidari 
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Gambar 5. 

Lokasi dan Wawancara bersama 

Pangkalan Woe Bak Sot 

Gambar 6.  

Wawancara bersama Pangkalan 

Mona Putra 

 

 

 

  

Gambar 7.  

Foto di Lokasi Pangkalan Mona 

Putra 

Gambar 8.  

Wawancara bersama Masyarakat 

Setempat 
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Gambar 9. 

 Wawancara bersama Masyarakat 

Setempat 

Gambar 10. 

 Wawancara bersama Masyarakat 

 

 

 

 

 

  
Gambar 11.  

Wawancara bersama Masyarakat 

Gambar 12.  

Wawancara Bersama Masyarakat 
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Gambar 13.  

Wawancara Bersama Masyarakat 

Gambar 14.  

Wawancara bersama Masyarakat 

 

 

 

  
Gambar 15.  

Wawancara bersama Masyarakat 

Gambar 16. 

 Wawancara bersama Masyarakat 
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Gambar 17.  

Wawancara bersama Masyarakat. 
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