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ABSTRAK 

Prabowo, Aditya Restu. 2013,  Pelaksanaan Perlindungan Hukum Bagi 

Konsumen Gas Elpiji 3 kg Di Kota Semarang (Studi Kesadaran Hukum Pada 

Konsumen Akan Hak–haknya). Skripsi. Prodi Ilmu Hukum. Universitas Negeri 

Semarang. Dosen Pembimbing I: Andry Setiawan, S.H, M.H, Dosen Pembimbing 

II: Nurul Fibrianti, S.H, M.Hum. 99 Halaman. 

Kata Kunci : Kesadaran Hukum, Perlindungan Hukum, Konsumen Elpiji 3 

kg 

Berawal dari kebijakan konversi minyak tanah ke elpiji dari pemerintah, 

konsumen mulai menunjukkan kepasifannya terhadap hak-haknya. Terbukti 

dengan tidak adanya aduan yang masuk ke LP2K Semarang sejak pertengahan 

2008. Konsumen gas elpiji 3 kg di Kota Semarang sering acuh tak acuh terhadap 

permasalahan yang dialaminya saat menggunakan tabung gas elpiji 3 kg.  

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka penelitian ini dilakukan untuk 

mengetahui: 1) Kesadaran hukum masyarakat Kota Semarang sebagai konsumen 

gas elpiji 3 kg tentang hak-haknya sebagai konsumen, 2) Kendala dalam 

perwujudan kesadaran hukum masyarakat Kota Semarang akan hak-haknya 

sebagai konsumen gas elpiji 3 kg, 3) Upaya untuk mewujudkan masyarakat yang 

sadar hukum di Kota Semarang tentang hak-haknya sebagai konsumen gas elpiji 3 

kg. Tujuan penelitian ini untuk mendeskripsikan kesadaran hukum, kendala dan 

upaya untuk mewujudkan masyarakat yang sadar hukum di Kota Semarang 

tentang hak-haknya sebagai konsumen gas elpiji 3 kg. 

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan 

pendekatan yuridis sosiologis. Teknik pengumpulan data menggunakan studi 

kepustakaan dan metode studi lapangan. Penelitian ini menggunakan metode 

triangulasi data sebagai cara untuk pemeriksaan keabsahan data.  

Berdasarkan penelitian ditemukan bahwa : 1) Kesadaran Hukum 

masyarakat Kota Semarang masih rendah, 2) Kendala yang ditemukan adalah 

rendahnya pendidikan dan pengetahuan konsumen tentang hak-haknya sebagai 

konsumen, konsumen masih belum peduli dan sadar akan hak-hak konsumen, 3) 
upaya perwujudannya adalah memberikan sosialisasi mengenai seluk beluk elpiji 

3 kg serta hak-hak konsumen yang diatur dalam Undang-Undang Perlindungan 

Konsumen. 

Saran yang penulis berikan sesuai hasil penelitian adalah PT. Pertamina 

(Persero) bersama Pemerintah Kota Semarang mengadakan pemberdayaan 

konsumen dan simulasi penanggulangan bahaya gas elpiji 3 kg, dan  PT. 

Pertamina (Persero) mencantumkan petunjuk pemakaian dan safety tips di tabung 

gas elpiji 3 kg. 
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BAB 1 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Kebutuhan elpiji di Provinsi Jawa Tengah khususnya di Kota Semarang 

diperuntukkan bagi masyarakat umum, usaha kecil maupun Industri yang 

keterjangkauanya sampai di desa-desa terpencil. Kaitannya mencapai target 

tersebut, alat angkut untuk pendistribusian elpiji ditangani sendiri oleh para agen 

elpiji yang bersangkutan. Semenjak diadakannya program konversi, elpiji sebagai 

bahan bakar alternatif berkembang pesat volume penggunaannya. Konversi 

minyak tanah ke elpiji dikarenakan subsidi minyak tanah dari tahun ke tahun 

semakin meningkat. Peningkatan ini karena adanya perbedaan harga, disinyalir 

minyak tanah bersubsidi sangat mudah untuk disalahgunakan (penyelundupan, 

dijual untuk industri atau dicampur dengan bahan bakar lain) Penggunaan gas 

apabila didasarkan kesetaraan nilai kalori, subsidi elpiji lebih rendah daripada 

subsidi minyak tanah. Penghematan subsidi dapat mencapai Rp 20 Trilyun/ tahun 

jika program ini berhasil. (Laporan Wasdal Migas 2010 Dinas Energi dan Sumber 

Daya Mineral Provinsi Jawa Tengah). 

Program konversi minyak tanah ke gas bukan tanpa kontroversi. Pro dan 

kontra mengiringi kebijakan pemerintah ini. Sebenarnya pemerintah tidak henti-

hentinya memberikan pengertian dan sosialisasi terhadap masyarakat tetapi masih 

saja ada yang menentang kebijakan ini. Pada awal pelaksanaan kebijakan konversi 
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minyak tanah ke gas yang diwujudkan pemerintah dalam bentuk yang ekonomis 

yaitu gas elpiji 3 kg. Program ini berupa pembagian paket bantuan dari 

pemerintah yaitu 1 paket kompor gas beserta peralatannya serta tabung gas elpiji 

ukuran 3 kg. Masyarakat yang berhak menerima bantuan ini ialah masyarakat 

yang sudah memenuhi syarat yang ditetapkan oleh pemerintah yaitu masyarakat 

dengan penghasilan sampai dengan Rp 1.500.000,-/bulan, belum menggunakan/ 

mempunyai kompor dan gas elpiji, penduduk setempat dan UKM yang 

menggunakan minyak tanah sebagai bahan bakar. 

Selama program ini berlangsung banyak sekali kasus-kasus yang tak 

terduga terjadi. Kasus-kasus tersebut misalnya banyak terjadi kasus ledakan 

tabung gas elpiji 3 kg dan masih banyak lagi permasalahan teknis yang lain. 

Permasalahan teknis yang lain misalnya kompor rusak, regulator yang rusak, 

tabung rusak, klem rusak, dll. Pemerintah Kota Semarang juga melaksanakan 

program konversi ini guna menindaklanjuti hal tersebut. Berkaitan dengan hal 

tersebut maka Gas Domestik Region III Pertamina UPMS IV, bekerjasama 

dengan Lembaga Pembinaan dan Perlindungan Konsumen (LP2K) Semarang 

mengadakan kegiatan Posko Layanan Konsumen Program konversi Minyak 

Tanah ke Elpiji yang pernah berlangsung dari bulan Januari s/d April tahun 2008. 

PT. Pertamina (Persero) dalam hal ini sebenarnya sudah berusaha 

maksimal dalam hal melindungi hak-hak konsumen dengan adanya edukasi 

terhadap masyarakat. PT. Pertamina (Persero) juga telah bertanggung jawab 

memberikan penanganan kasus serta ganti kerugian tidak hanya sekadar 

menanggung biaya pengobatan konsumen namun juga memberikan ganti rugi atas 
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kerusakan, pencemaran, dan/ atau kerugian konsumen akibat mengkonsumsi 

barang dan atau jasa yang dihasilkan atau diperdagangkan. Hal ini sesuai dengan 

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. 

Berdasarkan Undang-undang No. 8 Tahun 1999 tentang perlindungan Konsumen 

Pasal 4 diatur bahwa hak konsumen antara lain : 

1. Hak atas kenyamanan, keamanan dan keselamatan dalam menggunakan 

produk barang/ jasa. 

2. Hak atas informasi yang benar, jelas dan jujur tentang kondisi barang dan/ 

jasa yang diperdagangkan. 

3. Hak untuk mendapatkan advokasi dan pembelaan. 

4. Hak untuk mendapatkan kompensasi/ ganti rugi jika dirugikan akibat 

menggunakan produk barang/ jasa. 

 

Konsumen dalam hal ini seringkali tidak memperdulikan hak-haknya 

seperti yang tertera dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 1999. Berdasarkan alasan 

tertentu konsumen tidak menganggap penting bahwa perlindungan konsumen itu 

sudah berusaha dilaksanakan pemerintah dalam hal ini melalui PT. Pertamina 

(Persero) dengan perantara LP2K. Hal ini terbukti di Kota Semarang aduan 

tentang masalah gas elpiji 3 kg di Kota Semarang kepada LP2K terhenti di 

pertengahan tahun 2008. Sejak pertengahan tahun 2008 sampai tahun 2012 

hampir tidak ada aduan tentang permasalahan tersebut. Padahal di masyarakat 

sering terjadi keluhan permasalahan teknis tentang gas elpiji 3 kg, misalnya berat 

tabung gas tidak sesuai dengan yang ditentukan, tabung sudah meragukan 

keamanannya/ jelek, harga eceran di masyarakat melebihi HET yang ditetapkan 

oleh PT. Pertamina (Persero).  
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Berdasarkan uraian latar belakang di atas, penulis ingin meneliti mengenai 

perlindungan hukum terhadap konsumen gas elpiji 3 kg di Kota Semarang, 

terutama yang menjadi fokus penelitian ialah tingkat kesadaran hukum dari 

konsumen pengguna gas elpiji 3 kg akan hak–haknya. Penulis dalam hal ini 

menulis judul penulisan skripsi yaitu “PELAKSANAAN PERLINDUNGAN 

HUKUM BAGI KONSUMEN GAS ELPIJI 3 KG DI KOTA SEMARANG 

(STUDI KESADARAN HUKUM PADA KONSUMEN AKAN HAK–

HAKNYA)’’. 

1.2 Identifikasi Masalah 

1.2.1 Sikap acuh tak acuhnya konsumen gas elpiji 3 kg terhadap permasalahan 

teknis yang dianggap ringan yang berpotensi mengakibatkan kerugian 

konsumen gas elpiji 3 kg. 

1.2.2 Tidak adanya aduan dari masyarakat ke LP2K Jawa Tengah sejak bulan Mei 

2008 sampai akhir tahun 2012. 

1.3 Pembatasan Masalah 

Agar masalah yang akan penulis bahas tidak meluas sehingga dapat 

mengakibatkan ketidakjelasan pembahasan masalah maka penulis akan membatasi 

masalah yang akan di teliti yaitu pada kesadaran hukum masyarakat Kota Semarang 

akan hak-haknya sebagai konsumen gas elpiji 3 kg dilihat dari tidak adanya aduan 

di LP2K Jawa Tengah sejak bulan Mei 2008 sampai akhir tahun 2012. 
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1.4 Perumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang diatas mengenai analisa psikologis terhadap 

perlindungan hukum terhadap konsumen gas elpiji 3 kg di Kota Semarang,  maka 

peneliti merumuskan permasalahan sebagai berikut : 

1.4.1 Bagaimana kesadaran hukum masyarakat Kota Semarang sebagai 

konsumen gas elpiji 3 kg tentang hak-haknya sebagai konsumen? 

1.4.2 Apakah kendala dalam perwujudan kesadaran hukum masyarakat Kota 

Semarang akan hak-haknya sebagai konsumen gas elpiji 3 kg? 

1.4.3 Bagaimana upaya untuk mewujudkan masyarakat yang sadar hukum di 

Kota Semarang tentang hak-haknya sebagai konsumen gas elpiji 3 kg? 

1.5 Tujuan Penelitian 

Berdasarkan perumusan masalah di atas maka tujuan yang diharapkan oleh 

penulis dari penelitian ini adalah : 

1.5.1 Untuk mendeskripsikan kesadaran hukum masyarakat Kota Semarang 

tentang hak-haknya sebagai konsumen gas elpiji 3 kg. 

1.5.2 Untuk mengetahui kendala yang dihadapi dalam perwujudan kesadaran 

hukum masyarakat Kota Semarang tentang hak-haknya sebagai konsumen 

gas elpiji 3 kg. 

1.5.3 Untuk mengetahui upaya untuk mewujudkan masyarakat yang sadar 

hukum di Kota Semarang tentang hak-haknya sebagai konsumen gas elpiji 

3 kg. 
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1.6 Manfaat Penelitian 

Berdasarkan tujuan yang telah diuraikan di atas, maka penelitian ini 

diharapkan dapat bermanfaat: 

1.6.1 Manfaat Teoritis 

1.6.1.1 Bagi peneliti hasil penelitian ini dapat memperkaya ilmu pengetahuan 

dan penulisan ini diharapkan dapat menjadikan pembaharuan ilmu 

perlindungan hukum serta meperkaya khasanah ilmu pengetahuan 

perlindungan hukum terhadap konsumen. 

1.6.1.2 Bagi masyarakat selain itu dengan adanya tulisan ini penulis berharap 

dapat menambah dan melengkapi perbendaharaan dan koleksi karya 

iilmiah dengan memberikan kontribusi pemikiran bagi pelaksanaan 

perlindungan hukum bagi konsumen di Indonesia. 

1.6.2 Manfaat Praktis 

1.6.2.1 Bagi penulis secara praktis penulisan ini diharapkan dapat menjadi 

kerangka acuan dan landasan bagi penulis lanjutan, dan mudah–

mudahan dapat memberikan masukan  bagi instansi-instansi 

pemerinttah dalam hubungannya dengan perlindungan hukum bagi 

konsumen, serta bermanfaat bagi pembaca agar dapat lebih mengenal 

dan mengerti secara jelas tentang perlindungan hukum bagi konsumen 

di Indonesia. 

1.6.2.2 Bagi masyarakat, diharapkan masyarakat dapat mengetahui dan 

memberikan tanggapan terhadap adanya perlindungan hukum bagi 

konsumen  di Indonesia. 
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1.7 Sistematika Skripsi 

Penulisan skripsi ini disusun dengan sistemtika pembahasan sebagai berikut : 

1.7.1 Bagian awal skripsi yang memuat:  

Halaman judul, pengesahan, sari, motto dan persembahan, prakata, daftar isi 

dan daftar lampiran. 

1.7.2 Bagian pokok skripsi yang memuat:  

BAB 1   PENDAHULUAN, Bab ini menguraikan tentang: latar belakang 

masalah, identifikasi masalah, pembatasan masalah, rumusan 

masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika 

penelitian. 

BAB 2  LANDASAN TEORI, Bab ini berisi tentang : pengertian landasan 

teori, dan tinjauan pustaka yang menguraikan tentang kesadaran 

hukum dan perlindungan hukum terhadap konsumen. 

BAB 3  METODE PENELITIAN, bab ini menguraikan tentang: dasar 

penelitian, metode pendekatan, lokasi penelitian, fokus penelitian, , 

sumber data penelitian,teknik pengumpulan data, validasi dan 

keabsahan data, metode analisis data. 

BAB 4  HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN, bab ini 

menguraikan tentang hasil penelitian dan pembahasan mengenai : 

a. kesadaran hukum masyarakat Kota Semarang tentang hak-

haknya sebagai konsumen gas elpiji 3 kg di Kota Semarang. 
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b. kendala yang dihadapi dalam perwujudan kesadaran 

hukummasyarakat Kota Semarang tentang hak-haknya sebagai 

konsumen gas elpiji 3 kg di Kota Semarang. 

c. upaya untuk mewujudkan masyarakat yang sadar hukum di Kota 

Semarang tentang hak-haknya sebagai konsumen gas elpiji 3 kg.  

BAB 5  PENUTUP, bab ini menguraikan tentang simpulan dan saran yang 

berisi kesimpulan dan saran yang dapat penulis berikan dalam 

usaha menuju perbaikan kepada pihak-pihak yang terkait dengan 

tujuan penelitian. 

1.7.3 Bagian akhir skripsi yang memuat :  lampiran dan daftar pustaka. 
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1 Kesadaran Hukum 

2.1.1Pengertian Kesadaran 

Istilah kesadaran menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia berasal 

dari bahasa Latin, yaitu “concentia” yang artinya “mengerti dengan”. 

Dalam bahasa Inggris istilah “conscentia” ini dapat diartikan sebagai 

“consciousness” yaitu kesadaran. Secara harfiah menurut Kamus Besar 

Bahasa Indonesia kata “kesadaran” berasal dari kata “sadar”, yang berarti 

insyaf; merasa; tahu dan mengerti. Kesadaran adalah keinsyafan atau 

merasa mengerti atau memahami segala sesuatu. 

2.1.2 Pengertian Hukum 

Utrecht (kansil, 1986: 38) merumuskan pengertian hukum sebagai 

“himpunan peraturan-peraturan (perintah-perintah dan larangan-larangan) 

yang mengurus tata tertib suatu masyarakat dan karena itu harus ditaati 

oleh masyarakat itu”. Sedangkan Amin (kansil, 1986: 4) menyatakan 

bahwa “hukum adalah kumpulan-kumpulan peraturan-peraturan yang 

terdiri yang terdiri dari norma dan sanksi-sanksi itu disebut hukum dan 

tujuan hukum itu adalah mengadakan ketatatertiban dalam pergaulan 

manusia, sehingga keamanan dan ketertiban terpelihara”. Berdasarkan 

kedua pendapat di atas, hukum itu memuat aturan hal yang layak dan tidak 
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layak untuk dilakukan menurut pendapat umum yang seharusnya ditaati 

dan dipatuhi. Hukum mengatur segala tingkah laku manusia di dalam 

kehidupan sehari-hari dalam berinteraksi dengan masyarakat. 

2.1.3 Pengertian Kesadaran Hukum 

Pada umumnya kesadaran hukum dikaitkan dengan ketaatan 

hukum atau efektifitas hukum. Kesadaran hukum menyangkut masalah 

keakuratan ketentuan hukum tertentu benar-benar berfungsi atau tidak 

dalam masyarakat. Keserasian yang professional antara hukum yang 

diterapkan dengan kesadaran hukum dari masyarakat, maka peraturan itu 

sendiri harus rasional dan dilaksakan dengan prosedur yang teratur dan 

wajar. Kesadaran hukum merupakan interdepedensi mental dan moral 

yang masing-masing tergantung pada ego manusia. 

Berkaitan dengan hal tersebut, Soerjono Soekanto (1982: 152) 

mengemukakan bahwa : 

Kesadaran hukum sebenarnya merupakan kesadaran 

atau nilai-nilai yang terdapat di dalam diri manusia 

tentang hukum yang ada atau tentang hukum yang 

diharapkan ada. Sebenarnya yang ditekankan adalah 

nilai-nilai tentang fungsi hukum dan bukan suatu 

penilaian hukum terhadap kejadian-kejadian yang 

konkrit dalam masyarakat yang bersangkutan. 

 

Sedangkan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kesadaran 

hukum adalah nilai-nilai yang terdapat dalam diri manusia mengenai 

hukum yang ada serta pengetahuan bahwa suatu perilaku tertentu diatur 

oleh hukum. 
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2.1.4 Indikator Kesadaran Hukum 

Setiap manusia normal pasti mempunyai kesadaran hukum, 

permasalahannya adalah tingkat kesadaran hukum tersebut, yaitu ada yang 

tinggi, sedang dan rendah (Salman, 1989: 56). Berkaitan dengan hal 

tersebut Soerjono Soekanto (1982: 152) menyatakan bahwa “untuk 

mengetahui tingkat kesadaran hukum masyarakat terdapat empat indikator 

yang dijadikan tolakukur yaitu pengetahuan hukum, pemahaman hukum, 

sikap hukum dan pola perilaku hukum”. Setiap indikator tersebut 

menunjukan tingkat kesadaran hukum tertentu mulai dari yang terendah 

sampai dengan yang tertinggi. Indikator-indikator tersebut merupakan 

petunjuk yang relatif nyata tentang adanya taraf kesadaran hukum tertentu. 

Pengetahuan hukum adalah pengetahuan seseorang mengenai beberapa 

perilaku tertentu yang diatur oleh hukum (Soekanto, 1982: 152). 

Pemahaman hukum adalah sejumlah informasi yang dimiliki 

seseorang mengenai isi peraturan dari suatu hukum tertentu, baik hukum 

tertulis maupun hukum tidak tertulis. Dalam hal pemahaman hukum 

seseorang tidak disyaratkan seseorang untuk mengetahui terlebih dahulu 

akan tetapi yang dilihat disini adalah tentang persepsi mereka dalam 

menghadapi berbagai hal, dalam kaitannya dengan norma-norma yang ada 

dalam masyarakat. Pemahaman hukum ini dapat diperoleh bila peraturan 

tersebut dapat atau mudah dimengerti oleh warga masyarakat.  Artinya 

seseorang warga massyarakat mempunyai pengetahuan dan pemahaman 

mengenai aturan-aturan tertentu, terutama dalam segi isinya. Pengetahuan 
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hukum dan pemehaman hukum, secarqa teoritis bukan merupakan dua 

indikator yang saling bergantung. Artinya sesorang dapat berperilaku 

tersebut, akan tetapi mungkin dia tidak menyadari apakah perilaku tersebut 

sesuai atau tidak sesuai dengan norma hukum tertentu. Di lain pihak 

mungkin ada orang yang sadar bahwa suatu kaidah hukum mengatur 

perilaku tertentu, tetapi dia tidak mengetahui isi hukum tersebut atau 

hanya mempunyai pengetahuan sedikit tentang isinya (Mariyah, 2009: 27). 

2.2 Perlindungan Konsumen 

2.2.1 Pengertian Perlindungan Konsumen 

Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Perlindungan Konsumen 

disebutkan bahwa pengertian perlindungan konsumen ialah segala upaya 

yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan 

kepada konsumen. M.J. Leder menyatakan “ In a sense there is no such 

creature as ‘consumer law’.” Sekalipun demikian, secara umum sebenarnya 

hukum konsumen dan hukum perlindungan konsumen itu seperti yang 

dinyatakan oleh Lowe, yakni: “… rules of law which recognice the 

bargaining weakness of the individual consumer and which ensure that that 

weakness is not unfairly exploited.” (Shidarta, 2006: 11). 

Konsumen mempunyai posisi yang lemah maka konsumen harus 

dilindungi oleh hukum. Salah satu sifat, sekaligus tujuan hukum itu adalah 

memberikan perlindungan (pengayoman) kepada masyarakat. Hukum 

konsumen dan hukum perlindungan konsumen adalah dua bidang hukum 

yang sulit dipisahkan  dan ditarik batasnya. 
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Hukum perlindungan konsumen merupakan bagian dari hukum 

konsumen yang lebih luas. Az. Nasution (Shidarta, 2006: 11) berpendapat 

“hukum perlindungan konsumen merupakan bagian dari hukum konsumen 

yang memuat asas-asas atau kaidah-kaidah bersifat mengatur, dan juga 

mengandung sifat yang melindungi kepentingan konsumen”. 

2.2.2 Asas Perlindungan Konsumen 

Sesuai Pasal 2 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang 

Perlindungan Konsumen, asas perlindungan konsumen terdiri dari : 

a. Asas Manfaat 

Mengamanatkan bahwa segala upaya dalam penyelenggaraan 

perlindungan konsumen harus memberikan manfaat sebesar-besarnya 

bagi kepentingan konsumen dan pelaku usaha secara keseluruhan, 

b. Asas Keadilan 

Partisipasi seluruh rakyat dapat diwujudkan secara maksimal dan 

memberikan kesempatan kepada konsumen dan pelaku usaha untuk 

memperoleh haknya dan melaksanakan kewajibannya secara adil, 

c. Asas Keseimbangan 

Memberikan keseimbangan antara kepentingan konsumen, pelaku 

usaha, dan pemerintah dalam arti materiil ataupun spiritual, 

d. Asas Keamanan dan Keselamatan Konsumen 

Memberikan jaminan atas keamanan dan keselamatan kepada 

konsumen dalarn penggunaan, pemakaian dan pemanfaatan barang 

dan/atau jasa yang dikonsumsi atau digunakan; 
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e. Asas Kepastian Hukum 

Baik pelaku usaha maupun konsumen mentaati hukum dan memperoleh 

keadilan dalam penyelenggaraan perlindungan konsumen, serta negara 

menjamin kepastian hukum. 

2.2.3 Tujuan Perlindungan Konsumen 

Sesuai dengan Pasal 3 Undang-undang Perlindungan Konsumen, 

tujuan dari Perlindungan Konsumen adalah : 

a. Meningkatkan kesadaran, kemampuan dan kemandirian konsumen 

untuk melindungi diri, 

b. Mengangkat harkat dan martabat konsumen dengan cara 

menghindarkannya dari ekses negatif pemakaian barang dan/atau jasa, 

c. Meningkatkan pemberdayaan konsumen dalam memilih, menentukan 

dan menuntut hak-haknya sebagai konsumen, 

d. Menciptakan sistem perlindungan konsumen yang mengandung unsur 

kepastian hukum dan keterbukaan informasi serta akses untuk 

mendapatkan informasi, 

e. Menumbuhkan kesadaran pelaku usaha mengenai pentingnya 

perlindungan konsumen sehingga tumbuh sikap yang jujur dan 

bertanggungjawab dalam berusaha, 

f. Meningkatkan kualitas barang dan/atau jasa yang menjamin 

kelangsungan usaha produksi barang dan/atau jasa, kesehatan, 

kenyamanan, keamanan dan keselamatan konsumen. 
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2.2.4 Pengertian Konsumen 

Menurut AZ Nasution (1995: 95) konsumen adalah setiap 

pengguna barang atau jasa untuk kebutuhan diri sendiri, keluarga atau 

rumah tangga dan tidak untuk memproduksi barang atau jasa lain untuk 

memperdagangkannya kembali. Pasal 1 angka 1 Undang-Undang 

Perlindungan Konsumen menyebutkan bahwa pengertian konsumen ialah 

setiap orang pemakai barang dan/ jasa yang tersedia dalam masyarakat, 

baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk 

hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan. Konsumen memang tidak 

sekadar pembeli (buyer atau koper), tetapi semua orang (perorangan atau 

badan usaha) yang mengkonsumsi jasa dan/ atau barang. Jadi, yang paling 

penting terjadinya suatu transaksi konsumen (consumer transaction) 

berupa peralihan barang dan/ atau jasa, termasuk peralihan kenikmatan 

dalam menggunakannya (Shidarta,2006: 7). 

2.2.5 Hak Konsumen 

Istilah “Perlindungan Konsumen” berkaitan dengan perlindungan 

hukum. Perlindungan konsumen mengandung aspek hukum. Materi yang 

mendapatkan perlindungan itu bukan sekadar fisik, melainkan terlebih-

lebih hak-haknya yang bersifat abstrak. Dengan kata lain, perlindungan 

konsumen sesungguhnya identik dengan perlindungan yang diberikan 

hukum terhadap hak–hak konsumen (Shidarta, 2006: 19). 

Secara umum dikenal ada empat hak dasar konsumen, yaitu: 

a. Hak untuk mendapatkan keamanan (the right to safety); 
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b. Hak untuk mendapatkan informasi (the right to be informed); 

c. Hak untuk memilih (the right to choose); 

d. Hak untuk didengar (the right to he heard) 

Empat hak dasar ini diakui secara internasional. Dalam 

perkembangannya, organisasi–organisasi konsumen yang tergabung dalam 

The International Organization of Consumers Union (IOCU) 

menambahkan lagi beberapa hak, seperti hak mendapatkan pendidikan 

konsumen, hak mendapatkan ganti kerugian, dan hak untuk mendapatkan 

lingkungan hidup yang baik dan sehat (Shidarta, 2006:20). 

Hak konsumen dalam Rancangan Akademik Undang-Undang 

Perlindungan Konsumen yang disusun oleh Tim Fakultas Hukum 

Universitas Indonesia dan Departemen Perdagangan (1992), hak-hak dasar 

konsumen ditambahkan lagi dengan hak untuk mendapatkan “barang” 

sesuai dengan nilai tukar yang diberikan, dan hak untuk mendapatkan 

upaya penyelesaian hukum (Shidarta, 2006: 20). 

Sesuai dengan Pasal 4 Undang-undang Perlindungan Konsumen 

(UUPK), Hak-hak Konsumen (Shidarta, 2006: 33) adalah : 

a. Hak atas kenyamanan, keamanan dan keselamatan dalam 

mengkonsumsi barang dan/atau jasa; 

Konsumen berhak mendapatkan keamanan dari barang dan jasa 

yang ditawarkan kepadanya. Produk barang dan jasa itu tidak boleh 

membahayakan jika dikonsumsi sehingga konsumen tidak dirugikan 

secara jasmani dan rohani. 
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b. Hak untuk memilih barang dan/atau jasa serta mendapatkan barang 

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

jaminan yang dijanjikan; 

Konsumen dalam mengonsumsi suatu produk berhak 

menentukan pilihannya. Konsumen tidak boleh mendapatkan tekanan 

dari pihak luar sehingga konsumen tidak lagi bebas untuk membeli 

atau tidak membeli. Apabila konsumen jadi membeli, konsumen bebas 

menentukan produk yang akan dibeli. 

c. Hak atas informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan 

jaminan barang dan/atau jasa; 

Setiap produk yang diperkenalkan kepada konsumen harus 

disertai informasi yang benar. Informasi ini diperlukan agar konsumen 

tidak sampai mempunyai  gambaran yang keliru atas produk barang 

dan jasa. Informasi ini dapat disampaikan dengan berbagai cara, 

seperti lisan kepada konsumen, melalui iklan di berbagai media, atau 

mencantumkan dalam kemasan produk (barang). 

d. Hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan/atau 

jasa yang digunakan; 

Hak yang erat kaitannya dengan hak untuk mendapatkan 

informasi adalah hak untuk didengar. Ini disebabkan oleh informasi 

yang diberikan pihak yang berkepentingan atau berkompeten sering 

tidak cukup memuaskan konsumen. Untuk itu konsumen berhak 

mengajukan permintaan informasi lebih lanjut. 
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e. Hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan dan upaya 

penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut; 

Hak untuk mendapatkan ganti kerugian harus ditempatkan lebih 

tinggi daripada hak pelaku usaha (produsen/ penyalur produk) untuk 

membuat klausul eksonerasi secara sepihak. Jika permintaan yang 

diajukan konsumen dirasakan tidak mendapat tanggapan yang layak 

dari pihak-pihak terkait dalam hubungan hukum dengannya, maka 

konsumen berhak mendapatkan penyelesaian hukum, termasuk 

advokasi. Konsumen berhak menuntut pertanggungjawaban hukum 

dari pihak-pihak yang dipandang merugikan karena mengonsumsi 

produk itu. 

f. Hak untuk mendapat pembinaan dan pendidikan konsumen; 

Masalah perlindungan konsumen di Indonesia termasuk masalah 

yang baru. Oleh karena itu, wajar bila masih banyak konsumen yang 

menyadari hak-haknya. Kesadaran akan hak tidak dapat dipungkiri 

sejalan dengan kesadaran hukum. Makin tinggi tingkat kesadaran 

hukum masyarakat, makin tinggi penghormatannya pada hak-hak 

dirinya dan orang lain. Upaya pendidikan konsumen tidak selalu harus 

melewati jenjang pendidikan formal, tetapi dapat melewati media 

massa dan kegiatan lembaga swadaya masyarakat. 

g. Hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta 

tidak diskriminatif; 
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h. Hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi/penggantian, apabila 

barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau 

tidak sebagaimana mestinya; 

Konsumen dalam kondisi merasakan, kuantitas dan kualitas 

barang dan/ atau jasa yang dikonsumsinya tidak sesuai dengan nilai 

tukar yang diberikannya, ia berhak mendapatkan ganti kerugian yang 

pantas. Jenis dan jumlah ganti kerugian itu tentu saja harus sesuai 

dengan ketentuan yang berlaku atau atas kesepakatan masing-masing 

pihak. 

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

lainnya. 

2.2.6   Kewajiban Konsumen 

Sesuai dengan Pasal 5 Undang-undang Perlindungan Konsumen, 

Kewajiban Konsumen adalah : 

a. Membaca atau mengikuti petunjuk informasi dan prosedur pemakaian atau 

pemanfaatan barang dan/atau jasa, demi keamanan dan keselamatan; 

b. Beritikad baik dalam melakukan transaksi pembelian barang dan/atau jasa; 

c. Membayar sesuai dengan nilai tukar yang disepakati; 

d. Mengikuti upaya penyelesaian hukum sengketa perlindungan konsumen 

secara patut. 
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2.2.7 Pemberdayaan Konsumen 

Pemberdayaan terkait erat dengan konsep alternatif pembangunan. 

Konsep ini menekankan otonomi pengambilan keputusan suatu kelompok 

masyarakat yang berlandaskan pada sumber daya pribadi, partisipasi, 

demokrasi, dan pembelajaran sosial melalui pengalaman langsung. 

Fokusnya adalah lokalitas, karena civil society lebih siap diberdayakan 

lewat isu-isu lokal. Karena itu, pemberdayaan masyarakat tidak hanya 

sebatas ekonomi, tapi juga politik, sehingga masyarakat memiliki posisi 

tawar secara nasional maupun internasional(Gunawan Sumodiningrat, 

2007: 29). 

Istilah pemberdayaan merupakan penerjemahan dari istilah 

empowerment yang berasal dari kata dasar power. Korten (1987) 

merumuskan pengertian power sebagai kemampuan untuk mengubah 

kondisi masa depan melalui tindakan dan pengambilan keputusan. Dengan 

demikian, power dalam proses pembangunan dapat diartikan sebagai 

penguasaan atau kontrol terhadap sumber daya, pengelolaan sumber daya 

dan hasil serta manfaat yang diperoleh (Korten dalam Soetomo, 2006: 

404). Istilah lain untuk pemberdayaan adalah penguatan, dimana kekuatan 

tersebut berasal dari diri sendiri yang digunakan untuk mendorong 

terjadinya perubahan. Oleh karena itu pemberdayaan sangat jauh dari 

konotasi ketergantungan. Pemberdayaan pada intinya adalah pemanusiaan, 

dalam artian mendorong dengan menampilkan dan merasakan hak-haknya. 
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Menurut Korten dalam (Moeljarto T, 1995: 26), ciri-ciri 

pendekatan yang dapat dilakukan dalam rangka pemberdayaan antara lain: 

a. Prakarsa dan proses pengambilan keputusan untuk memenuhi 

kebutuhannya harus diletakkan pada masyarakat atau komunitas itu 

sendiri. 

b. Meningkatkan kemampuan masyarakat atau komunitas untuk 

mengelola dan memobilisasikan sumber-sumber yang ada untuk 

mencukupi kebutuhannya. 

c. Mentoleransi variasi lokal dan karenanya, sifatnya amat fleksibel 

menyesuiakan dengan kondisi lokal. 

d. Menekankan ada proses social learning yang di dalamnya terdapat 

interaksi kolaboratif antara birokrasi dan komunitas mulai dari proses 

perencanaan sampai evaluasi proyek. 

e. Proses pembentukan jaringan antara birokrasi lembaga swadaya 

masyarakat dan satuan-satuan organsasi tradisional yang mandiri, 

merupakan bagian integral dari pendekatan ini, baik untuk 

meningkatkan kemampuan mereka mengidentifikasi dan mengelola 

berbagai sumber maupun untuk menjaga keseimbangan antara struktur 

veritikal dan horisontal. 

Undang-Undang Perlindungan Konsumen menyebutkan terdapat 

lembaga-lembaga yang berperan dalam pemberdayaan konsumen, yaitu: 

f. Badan Perlindungan Konsumen Nasional (BPKN) yang diatur 

dalam Pasal 31-43 Undang-Undang Perlindungan Konsumen 

dengan fungsi utamanya memberikan saran dan pertimbangan 

kepada pemerintah dalam upaya mengembangkan perlindungan 

konsumen di Indonesia. 

g.  Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat 

(LPKSM) sebagaimana diatur dalam pasal 44 Undang-Undang 

Perlindungan Konsumen.  

Perlindungan kosnumen selama ini lebih banyak disuarakan oleh 

LSM yang berkaitan dengan kepentingan masyarakat dan perkembangan 
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LSM seperti ini semakin hari semakin banyak baik jenis dan jumlahnya 

misalnya Lembaga Perlindungan Konsumen yang banyak didirikan di 

kota-kota di Indonesia (Medan, Padang, Palembang, Surabaya, Semarang, 

Makasar, Lampung, Batam, Malang dan sebagainya) baik yang berafiliasi 

dengan YLKI maupun yang mandiri, ataupun lembaga konsumen yang 

mengkhususkan diri pada bidang tertentu misalnya Lembaga Konsumen 

Kesehatan, Lembaga Konsumen Pendidikan, Masyarakat Transportasi 

Indonesia, Koalisi Air, Kemitraan Air Indonesia, Komparta, KAPAK, 

serta tidak ketinggalan DEPERINDAG juga membentuk Direktorat 

Perlindungan Konsumen yang juga menerima pengaduan konsumen dan 

sebagai langkah nyata dalam pemberdayaan konsumen. 

2.2.8 Pelaku Usaha 

Menurut pengertian Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Perlindungan 

Konsumen,pelaku usaha adalah setiap orang perorangan atau badan usaha, 

baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang 

didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah 

hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama 

melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai 

bidang ekonomi. Nasution (Kristiyanti, 2011: 41) “Dalam penjelasan 

undang-undang yang termasuk dalam pelaku usaha adalah perusahaan, 

korporasi, BUMN, koperasi, importir, pedagang, distributor, dan lain-

lain”.  
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Brotosusilo (Kristiyanti, 2011: 41) “berdasarkan directive, 

pengertian produsen meliputi : 

1. Pihak yang menghasilkan produk akhir berupa barang-barang 

manufaktur. Mereka ini bertanggung jawab atas segala kerugian yang 

timbul dari barang yang mereka edarkan ke masyarakat, termasuk bila 

kerugian timbul akibat cacatnya barang yang merupakan komponen 

dalam proses produksinya; 

2. Produsen bahan mentah atau komponen suatu produk; 

3. Siapa saja, yang dengan membubuhkan nama, merk, ataupun tanda-

tanda lain pada produk menampakkan dirinya sebagai produsen dari 

suatu barang. 

Bentuk atau wujud dari pelaku usaha: 

1. Orang perorangan, yakni setiap individu yang melakukan kegiatan 

usahanya secara seorang diri. 

2. Badan usaha, yakni kumpulan individu yang secara bersama-sama 

melakukan kegiatan usaha. Badan usaha selanjutnya dapat 

dikelompokkan kedalam dua kategori, yakni: 

a. Badan hukum. Menurut hukum, badan usaha yang dapat 

dikelompokkan ke dalam kategori badan hukum adalah yayasan, 

perseroan terbatas dan koperasi. 

b. Bukan badan hukum. Jenis badan usaha selain ketiga bentuk badan 

usaha diatas dapat dikategorikan sebagai badan usahan bukan 
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badan hukum, seperti firma, atau sekelompok orang yang 

melakukan kegiatan usaha secara insidentil.  

Badan usaha tersebut harus memenuhi salah satu kriteria ini: 

a. Didirikan dan berkedudukan di wilayah hukum Negara Republik 

Indonesia. 

b. Melakukan kegiatan di wilayah hukun Negara Republik Indonesia. 

Di dalam berbagai bidang ekonomi. Pengertian ini sangat luas, 

bukan hanya pada bidang produksi.Dengan demikian jelaslah bahwa 

pengertian pelaku usaha menurut UU PK sangat luas. Yang dimaksud 

dengan pelaku usaha bukan hanya produsen, melainkan hingga pihak 

terakhir yang menjadi perantara antara produsen dan konsumen, seperti 

agen, distributor dan pengecer (konsumen perantara). 

2.2.9 Hak Pelaku Usaha 

Sesuai dengan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 

tentang Perlindungan konsumen disebut sebagai pelaku usaha yang 

mempunyai hak sebagai berikut : 

a. Hak untuk menerima pembayaran yang sesuai dengan kesepakatan 

mengenai kondisi dan nilai tukar barang dan/atau jasa yang 

diperdagangkan; 

b. Hak untuk mendapat perlindungan hukum dari tindakan konsumen yang 

beritikad tidak baik; 

c. Hak untuk melakukan pembelaan diri sepatutnya di dalam penyelesaian 

hukum sengketa konsumen; 
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d. Hak untuk rehabilitasi nama baik apabila terbukti secara hukum bahwa 

kerugian konsumen tidak diakibatkan oleh barang dan/atau jasa yang 

diperdagangkan; 

e. Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan 

lainnya. 

2.2.10 Kewajiban Pelaku Usaha 

Sesuai dengan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 

tentang Perlindungan Konsumen, kewajiban pelaku usaha antara lain: 

a. Beritikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya; 

b. Memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan 

jaminan barang dan/atau jasa serta memberi penjelasan penggunaan, 

perbaikan dan pemeliharaan; 

c. Memperlakukan atau melayani konsumen secara benar dan jujur serta 

tidak diskriminatif; 

d. Menjamin mutu barang dan/atau jasa yang diproduksi dan/atau 

diperdagangkan berdasarkan ketentuan standar mutu barang dan/atau jasa 

yang berlaku; 

e. Memberi kesempatan kepada konsumen untuk menguji, dan/atau mencoba 

barang dan/atau jasa tertentu serta memberi jaminan dan/atau garansi atas 

barang yang dibuat dan/atau yang diperdagangkan; 

f. Memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian atas kerugian akibat 

penggunaan, pemakaian dan pemanfaatan barang dan/atau jasa yang 

diperdagangkan; 
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g. Memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian apabila barang 

dan/atau jasa yang dterima atau dimanfaatkan tidak sesuai dengan 

perjanjian. 

2.2.11 Perbuatan Yang Dilarang Bagi Pelaku Usaha 

Berdasarkan BAB IV Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 

tentang Perlindungan Konsumen, perbuatan yang dilarang bagi pelaku 

usaha antara lain: 

1. Pelaku usaha dilarang memproduksi atau memperdagangkan barang atau 

jasa, misalnya: 

b. Tidak memenuhi atau tidak sesuai dengan standar yang dipersyaratkan 

dalam ketentuan peraturan perundang-undangan; 

c. Tidak sesuai dengan berat isi bersih atau netto; 

d. Tidak sesuai dengan ukuran , takaran, timbangan, dan jumlah dalam 

hitungan menurut ukuran yang sebenarnya; 

e. Tidak sesuai dengan kondisi, jaminan, keistimewaan sebagaimana 

dinyatakan dalam label, etika, atau keterangan barang atau jasa 

tersebut; 

f. Tidak sesuai dengan janji yang dinyatakan dalam label; 

g. Tidak mengikuti ketentuan berproduksi secara halal; 

h. Tidak memasang label atau membuat penjelasan barang yang memuat 

barang, ukuran , berat isi atau netto 
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2. Larangan dalam menawarkan / memproduksi 

Pelaku usaha dilarang menawarkan, mempromosikan suatu barang atau 

jasa secara tidak benar atau seolah-olah : 

a. barang tersebut telah memenuhi atau memiliki potongan harga, 

harga khusus, standar mutu tertentu, barang tersebut dalam keadaan 

baik/baru; 

b. barang atau jasa tersebut telah mendapat atau memiliki sponsor, 

persetujuan, perlengkapan tertentu. dibuat oleh perusahaan yang 

mempunyai sponsor, persetujuan, atau afiliasi. 

c. barang atau jasa tersebut tersedia. 

d. tidak mengandung cacat tersembunyi. 

e. kelengkapan dari barang tertentu. 

f. berasal dari daerah tertentu. 

g. secara langsung atau tidak merendahkan barang atau jasa lain. 

h. menggunakan kata-kata yang berlebihan seperti aman, tidak 

berbahaya , atau efek sampingan 

i. tanpa keterangan yang lengkap. 

j. menawarkan sesuatu yang mengandung janji yang belum pasti. 

3. Larangan dalam penjualan secara obral / lelang 

Pelaku usaha dalam penjualan yang dilakukan melalui cara obral atau 

lelang , dilarang mengelabui / menyesatkan konsumen, antara lain : 

a. menyatakan barang atau jasa tersebut seolah-olah telah memenuhi 

standar tertentu. 
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b. Tidak mengandung cacat tersembunyi. 

c. Tidak berniat untuk menjual barang yang ditawarkan melainkan 

dengan maksud menjual barang lain. 

d. Tidak menyedian barang dalam jumlah tertentu atau jumlah cukup 

dengan maksud menjual barang yang lain. 

4. Larangan dalam periklanan 

Pelaku usaha periklanan dilarang memproduksi iklan , misalnya : 

a. mengelabui konsumen mengenai kualitas, kuantitas, bahan, 

kegunaan, dan harga mengenai atau tarif jasa, serta ketepatan 

waktu penerimaan barang jasa. 

b. Mengelabui jaminan / garansi terhadap barang atau jasa. 

c. Memuat informasi yang keliru, salah atau tidak tepat mengenai 

barang atau jasa. 

d. Tidak memuat informasi mengenai risiko pemakaian barang atau 

jasa. 

e. Mengeksploitasi kejadian atau seseorang tanpa seizing yang 

berwenang atau persetujuan yang bersangkutan. 

f. Melanggar etika atau ketentuan peraturan perundang-undangan 

mengenai periklanan. 
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2.3    Gambaran Umum Gas Elpiji 3 Kg 

2.3.1 Pengertian Gas Elpiji 

Liquefied Petroleum Gas (LPG) Pertamina dengan brand Elpiji, 

merupakan gas hasil produksi dari kilang minyak (Kilang BBM) dan 

Kilang gas, yang komponen utamanya adalah gas propana (C3H8) dan 

butana (C4H10) lebih kurang 99 % dan selebihnya adalah gas pentana 

(C5H12) yang dicairkan. Elpiji lebih berat dari udara dengan berat jenis 

sekitar 2.01 (dibandingkan dengan udara), tekanan uap Elpiji cair dalam 

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

(C3H8) : butana (C4H10) = 30 : 70, Nilai kalori: + 21.000 BTU/lb. Zat 

mercaptan biasanya ditambahkan kepada Epiji untuk memberikan bau 

yang khas, sehingga kebocoran gas dapat dideteksi dengan cepat. Elpiji 

Pertamina dipasarkan dalam kemasan tabung (3 kg, 6 kg, 12 kg, 50 kg) 

dan curah. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.1 Gambar Tabung Gas Elpiji 3 kg 
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2.3.2   Sarana dan Fasilitas Distribusi Elpiji 3 kg 

Pertamina menggunakan eks Agen dan Pangkalan Minyak Tanah 

yang dikonversi menjadi Agen dan Pangkalan Elpiji 3 kg dalam 

mendistribusikan Elpiji 3 kg. Dengan Agen dan Pangkalan Elpiji 3 kg 

yang cukup banyak dan tersebar di daerah yang sudah dikonversi, 

masyarakat tidak akan kesulitan dalam mendapatkan isi ulang Elpiji 3 kg. 

2.4 Kerangka Berpikir 

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan 

Konsumen merupakan landasan hukum bagi pemerintah maupun lembaga 

perlindungan konsumen swadaya masyarakat untuk melindungi kepentingan 

konsumen secara integratif dan komprehensif serta menjadi pelindung dan 

pembela bagi konsumen yang menjadi korban atas kesalahan suatu produk 

yang telah merugikan hak-hak konsumen. Kehadiran Undang-Undang Nomor 

8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen diharapkan mampu menjadi 

payung hukum, pelindung hak-hak konsumen khususnya masyarakat 

golongan menengah ke bawah apabila terjerat kasus perlindungan konsumen 

yang merugikan dirinya. 

Berbicara masalah kesadaran hukum sangatlah sulit untuk ditarik 

kesimpulannya karena pasti jawabannya akan relatif. Namun menurut 

Soerjono Soekanto (1982: 140) menyatakan bahwa “untuk mengetahui 

tingkat kesadaran hukum masyarakat terdapat empat indikator yang dijadikan 

tolak ukur yaitu pengetahuan hukum, pemahaman hukum, sikap hukum dan 

pola perilaku hukum”. Setiap indikator tersebut menunjukan tingkat 
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kesadaran hukum tertentu mulai dari yang terendah sampai dengan yang 

tertinggi. Berkat adanya indikiator ini hubungan antara pelaksanaan 

perlindungan konsumen dengan kesadaran hukum dapat ditelaah. Sejak 

berlakunya Undang-Undang Perlindungan Konsumen ternyata masih banyak 

konsumen yang belum memahami arti penting dari undang-undang ini. 

Sikap konsumen yang belum mencerminkan pengetahuannya terhadap 

Undang-Undang Perlindungan Konsumen yang menjadi kendala terwujudnya 

kesadaran hukum konsumen akan hak-haknya. Hak-hak konsumen telah 

tertuang dalam Pasal 4 Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Berbagai 

upaya telah dilakukan pemerintah guna melakukan pemberdayaan konsumen, 

namun respon yang belum maksimal ditunjukkan oleh masyarakat. Berkaitan 

dengan gas elpiji 3 kg, Pemerintah serta PT. Pertamina (Persero) telah 

melakukan kewajibannya sesuai dengan Pasal 7 Undang-Undang 

Perlindungan Konsumen. Kewajiban tersebut antara lain melakukan kegiatan 

sosisalisasi tentang seluk beluk dan bahaya elpiji 3 kg, membuka posko 

layanan konsumen, melakukan publikasi lewat berbagai media. Berbagai 

upaya ini dimaksudkan agar kesadaran hukum masyarakat tumbuh dengan 

senidirnya. 

Sehingga alur berpikir dalam penelitian ini tergambar dalam bagan : 
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3
2 

BAGAN ALUR KERANGKA BERPIKIR 

 

 

UNDANG-UNDANG NOMOR 8 

TAHUN 1999 TENTANG 

PERLINDUNGAN KONSUMEN 

Kendala dalam Perwujudan 

Kesadaran Hukum Konsumen 

Gas Elpiji 3 Kg 

KONSUMEN GAS 

ELPIJI 3 KG 

Kesadaran Hukum 

Konsumen Gas Elpiji 3 Kg 

PT. PERTAMINA 

(PERSERO)              

DAN PEMERINTAH 

Upaya Mewujudkan 

Kesadaran Hukum 

Konsumen Gas Elpiji 3 kg 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

3.1 Pendekatan Penelitian 

Peter Mahmud Marzuki (2010: 93) mengatakan di dalam penelitian 

hukum terdapat beberapa pendekatan. Dengan pendekatan tersebut, peneliti 

akan mendapatkan informasi dari berbagai aspek mengenai isu yang sedang 

dicoba untuk dicari jawabannya. Penelitian ini menggunakan pendekatan 

yuridis sosiologis/ Sociolegal Research, dimana dalam penelitian ini langkah-

langkah teknis yang dilakukan mengikuti pola penilaian ilmu sosial 

khususnya sosiologis dan hukum (Soekanto, 1986: 60). Penelitian yuridis 

sosiologis adalah penelitian yang condong bersifat kualitatif, berdasarkan data 

primer. Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari 

objeknya. Dalam kaitannya dengan penelitian ini, selain mendasarkan pada 

penelitian lapangan, penulis juga melakukan penelaahan secara mendalam 

terhadap peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pelaksanaan 

perlindungan hukum terhadap konsumen gas elpiji 3 kg di Kota Semarang. 

Pendekatan yuridis sosiologis menggunakan langkah-langkah dan 

desain-desian teknis penelitian hukum yang sosiologis mengikuti pola 

penelitian ilmu-ilmu sosial khususnya sosiologis (sehingga dinamakan socio-

legal research). Oleh karena itu langkahnya adalah dimulai dari perumusan 

masalah dan perumusan hipotesis, melalui penetapan sampel, pengukuran 
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variabel, pengumpulan data dan pembuatan desain analisis, sedangkan 

seluruh proses berakhir dengan penarikan kesimpulan. 

3.2  Jenis Penelitian 

Metode adalah salah satu cara yang dipergunakan untuk memperoleh 

data dan menguji kebenaran yang valid. Pada penelitian hukum ini peneliti 

menggunakan metode penelitian kualitatif  hukum. Pilihan terhadap metode 

penelitian kualitatif dalam mengungkap dan membahas masalah yang 

menjadi fokus penelitian ini maka data yang diperlukan adalah bahan hukum 

primer dan sekunder. Pengumpulan data hukum primer dan sekunder 

dilakukan melalui studi kepustakaan, observasi. Studi kepustakaan ini 

menekankan pada penelusuran dokumen yakni bahan-bahan tertulis yang 

berisi informasi tentang fenomena objek yang diteliti baik dokumen primer 

maupun sekunder. 

Peneliti juga melakukan pengumpulan data melalui observasi. 

Pengambilan data ini dilakukan melalui wawancara dengan responden. 

Sumber informasi adalah semua yang peneliti identifikasi sebagai subjek 

yang terlibat aktif dalam proses perumusan masalah dan berkaitan dengan 

kesadaran hukum konsumen akan hak-haknya dalam hal pelaksanaan 

perlindungan hukum terhadap konsumen gas elpiji 3 kg di Kota Semarang. 

Wawancara akan dilakukan dengan cara terstruktur dalam arti peneliti 

mengajukan pertanyaan-pertanyaan secara bebas dan tidak terikat oleh 

pertanyaan tertulis, sehingga proses wawancara dapat berlangsung luwes 
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dengan arah yang lebih terbuka. Dengan demikian, akan diperoleh data 

informasi yang lebih kaya serta bervariasi. 

3.3 Fokus Penelitian 

Fokus penelitian adalah masalah yang bersumber dari pengalaman 

peneliti atau melalui pengetahuan yang diperolehnya melalui kepustakaan 

ilmiah atau kepustakaan lainnya (Moleong, 2002: 65). Penetapan fokus ini 

sangat penting karena dengan adanya fokus maka seorang peneliti dapat 

membatasi studi. Penetapan fokus yang jelas dan mantap, maka peneliti 

dapat membuat keputusan yang tepat dalam mencari data dan informasi. 

Peneliti memfokuskan penelitian pada:  

a. Kesadaran hukum masyarakat Kota Semarang sebagai konsumen gas 

elpiji 3 kg tentang hak-haknya sebagai konsumen; 

b. Kendala dalam perwujudan kesadaran hukum masyarakat Kota 

Semarang akan hak-haknya sebagai konsumen gas elpiji 3 kg; 

c. Upaya untuk mewujudkan masyarakat yang sadar hukum di Kota 

Semarang tentang hak-haknya sebagai konsumen gas elpiji 3 kg 

3.4 Lokasi Penelitian 

Penelitian dilakukan di wilayah Kota Semarang. Alasan pemilihan 

lokasi, karena supaya mempermudah peneliti untuk menentukan sampel 

serta pengambilan sampel di Kota Semarang.  
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3.5 Sumber Data Penelitian 

Sumber data penelitian tempat darimana data diperoleh, diambil, 

dan dikumpulkan. Menurut Loftland dan Loftland (Moleong, 2012: 157) 

“sumber data utama dalam penelitian kualitatif ialah kata-kata, dan 

tindakan, selebihnya adalah data tambahan seperti dokumen dan lain-lain”. 

Data dalam penelitian ini dibagi menjadi 2 data, yaitu :  

i. Data Primer 

Soemitro (1990: 52) “data primer yaitu data yang diperoleh 

secara langsung dari masyarakat. Data ini diperoleh dengan 

mengadakan interview atau wawancara secara langsung dengan 

responden. Menurut Moleong, wawancara ialah percakapan dengan 

maksud tertentu. Percakapan itu dilakukan oleh dua pihak, yaitu 

pewawancara (Interviewer) yang mengajukan pertanyaan dan 

terwawancara (Interviewee) yang memberikan jawaban atas 

pertanyaan itu (Moleong, 2012: 186).  

Data primer dalam penelitian ini berupa informasi langsung 

dari pihak PT. Pertamina (Persero) berkaitan dengan perlindungan 

hukum terhadap konsumen gas elpiji 3 kg dalam upaya mewujudkan 

masyarakat Kota Semarang yang sadar hukum terhadap hak-haknya 

sebgai konsumen gas elpiji 3 kg. Selain itu, penulis juga meminta 

informasi dari LP2K Semarang sebagai lembaga swadaya masyarakat 

terkait hubungannya dengan  pelaksanaan perlindungan konsumen gas 

epiji 3 kg di Kota Semarang. 
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Khusus untuk mengumpulkan data primer dari konsumen yaitu 

masyarakat Kota Semarang pengguna eliji 3 kg yang telah cakap 

hukum menurut KUH Perdata digunakan teknik wawancara terbuka 

dengan menyertakan catatan lapangan agar data yang didapatkan 

dapat bervariasi serta tidak terpaku pada pedoman wawancara peneliti. 

j. Data Sekunder 

Menurut Loftland bahwa selain kata-kata/ tindakan ebagai 

sumber data utama, data tambahan seperti dokumen dan lain-lain 

merupakan sumber data yang dapat dilihat dari segi sumber data. 

Penelitian ini juga diperlukan data sekunder yang berfungsi sebagai 

pelengkap atau pendukung data primer. Bahan-bahan tambahan yang 

berasal dari sumber tertulis dapat dibagi atas sumber buku dan 

majalah ilmiah, sumber tertulis, sumber dari arsip-arsip, dokumen-

dokumen pribadi, dan dokumen resmi (Moleong, 2002: 113). 

Data sekunder pada penelitian ini dilakukan dengan penelitian 

kepustakaan guna mendapatkan landasan teoritis. Pengumpulan data 

ini dilakukan dengan studi atau penelitian kepustakaan (Library 

Research), yaitu dengan mempelajari peraturan-peraturan, dokumen-

dokumen maupun buku-buku yang ada kaitannya dengan masalah 

yang diteliti, dan doktrin atau pendapat para sarjana. Data sekunder 

dalam penelitian ini terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum 

sekunder dan bahan hukum tersier. 
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3.6 Teknik Pengumpulan Data 

Pengumpulan data merupakan proses yang sangat penting, sebab 

jika terjadi kesalahan dalam proses pengumpulan data maka, kesimpulan 

yang diperoleh juga akan salah. Disamping memerlukan penggunaan 

metode yang tepat, penelitian juga perlu memilih teknik dan alat 

pengumpulan data yang relevan (Moleong, 2002: 135) 

Penelitian yang dilakukan oleh penulis dalam penelitian ini 

menggunakan metode : 

1. Studi Kepustakaan (Library Research) 

Penulis dalam penelitian ini mempelajari masalah berdasarakan 

atau bersumber pada literatur, teori-teori dan buku-buku yang berada 

dalam perpustakaan. Penulis mempunyai tujuan untuk memperoleh 

bahan-bahan maupun data secara teoritis dalam menyusun skripsi ini. 

2. Studi lapangan (Field Research) 

Penelitian lapangan dapat juga dianggap sebagai pendekatan 

luas dalam penelitian kualitatif atau sebagai metode untuk 

mengumpulkan data kualitatif (Moleong, 2012: 26). Studi lapangan 

dalam penelitian yang dilakukan oleh penulis dilakukan di beberapa 

tempat, antara lain: 

1. PT. Pertamina (Persero) UPMS IV Regional Jawa Tengan dan 

DIY 

2. LP2K Semarang 

3. Kota Semarang 
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Dari Studi lapangan ini, data diperoleh penulis dengan cara: 

 Wawancara 

Wawancara ialah percakapan dengan maksud tertentu. 

Percakapan itu dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara 

(Interviewer) yang mengajukan pertanyaan dan terwawancara 

(Interviewee) yang memberikan jawaban atas pertanyaan itu 

(Moleong, 2012: 186). 

Responden dalam penelitian ini adalah informan dan 

narasumber. Informan adalah orang yang dimanfaatkan untuk 

memberikan informasi tentang situasi dan kondisi, serta latar 

belakang penelitian (Moleong, 2002: 112). Dari beberapa informan 

diharapkan dapat terungkap kata-kata atau tindkan-tindakan orang 

yaqng diamati atau diwawancarai merupakan sumber data utama. 

Responden yang menjadi informan dalam penelitian ini 

adalah konsumen pengguna tabung gas elpiji 3 kg di Kota 

Semarang, yaitu Bapak Suryanto, Ibu Rusmini, Bapak M. Saikhu 

Deni, Ibu Jumarsih, Ibu Wartimah, Ibu Partinah, Ibu Utami, Ibu 

Maria Suprapti, Ibu Masamah, Ibu Wati, Ibu Wagiyo, Ibu Mujiah, 

Ibu Sri Suyantini, Ibu Ratna, Ibu Rukimah. Penulis juga meminta 

keterangan dari beberapa narasumber diantaranya dari LP2K 

Semarang yaitu Bapak Ngargono selaku Ketua Yayasan LP2K 

Semarang, Bapak Abdun Mufid selaku Kabid Pengabdian dan 
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Pelayanan Masyarakat di LP2K Semarang, Bapak Muh. Munawir 

selaku Staff Harian LP2K Semarang. 

Penulis tidak hanya meminta keterangan dari narasumber di 

LP2K Semarang tetapi juga dari PT. Pertamina (Persero) UPMS 

IV. Narasumber dari PT. Pertamina Persero) UMPS IV antara lain: 

Bapak Ari H selaku HRD PT. Pertamina (Persero) UPMS IV, 

Bapak Yuli Hastomo Feira N sebagai staf Sales Representative PT. 

Pertamina (Persero) dan Bapak Eko Sigiarta selaku G-Serve LPG 

and Gas Product PT. Pertamina (Persero) UPMS IV. Peneliti 

dengan tujuan mempermudah dalam pengumpulan data, 

menggunakan teknik wawancara terbuka. Wawancara terbuka 

adalah wawancara dimana para subjeknya tahu bahwa mereka 

sedang diwawancarai dan mengetahui pula apa maksud wawancara 

itu (Moleong, 2002: 137). 

 Observasi 

Metode observasi dipakai untuk mendapatkan data melalui 

kegiatan melihat, mendengar, dan penginderaan lainnya yang 

mungkin dilakukan guna memperoleh data atau informasi yang 

diperlukan (Arikunto, 1997: 146). 

3.7 Metode Pengolahan dan Penyajian Data 

Data yang telah terkumpul melalui kegiatan pengumpulan data 

belum memberikan arti apa-apa bagi tujuan penelitian. Penelitian belum 

dapat ditarik kesimpulan bagi tujuan penelitiannya sebab data itu masih 
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merupakan bahan mentah, sehingga diperlukan usaha untuk mengolahnya. 

Proses yang dilakukan adalah dengan memeriksa, meneliti data yang 

diperoleh untuk menjamin apakah data dapat dipertanggung jawabkan 

sesuai dengan kenyataan. Setelah data diolah dan dirasa cukup maka 

selanjutnya disajikan dalam bentuk uraian-uraian kaliamat yang sistematis. 

3.8 Metode Analisis Data 

Analisis data adalah proses pengorganisasian dan mengurutkan 

data ke dalam pola, kategori, dan satuan uraian dasar sehingga dapat 

ditemukan tema dan dapat dirumuskan hipotesis kerja seperti yang 

disarankan oleh data (Moleong, 2005: 280). Bogdan dan Biklen (Moleong, 

2012: 248) merumuskan bahwa “analisis data kualitatif adalah upaya yang 

dilakukan dengan jalan bekerja dengan data, mengorganisasikan data, 

memilah-milahnya menjadi satuan yang dapat dikelola, mnsistensikannya, 

mencari dan menemukan pola, menemukan apa yang penting dan apa yang 

dipelajari, dan memutuskan apa yang dapat diceritakan kepada orang lain”. 

Metode analisis yang digunakan adalah analisis kualitatif, yaitu 

uraian data secara bermutu dalam bentuk kalimat yang teratur, runtun, 

logis dan tidak tumpang tindih sehingga memudahkan implementasi data 

dan pemahaman hasil analisis. Dalam hal ini setelah bahan dan data 

diperoleh, maka selanjutnya diperiksa kembali bahan dan data yang telah 

diterima terutama mengenai konsistensi jawaban dari keragaman bahan 

dan data yang diterima. Dari bahan dan data tersebut selanjutnya dilakukan 



42 
 

 

analisis terhadap penerapan perundang-undangan yang berkaitan dengan 

perlindungan hukum terhadap konsumen gas elpiji 3 kg di Kota Semarang. 

Menurut Miles (1992: 19), tahapan analisis data sebagai berikut: 

a. Pengumpulan Data 

b. Reduksi data 

c. Penyajian data 

d. Pengambilan kesimpulan 

Keempat komponen tersebut saling berpengaruh dan berkaitan satu 

sama lainnya. Peneliti melakukan penelitian di lapangan yaitu melakukan 

wawancara dengan konsumen gas elpiji 3 kg di Kota Semarang serta 

melakukan observasi yang selanjutnya disebut tahap pengumpulan data. 

Penulis lalu mengadakan reduksi data dengan memilah-milah data yang 

sesuai dengan fokus penelitian. Setelah proses reduksi selesai kemudian 

penulis melakukan penyajian data. Penulis melakukan pengambilan 

kesimpulan setelah ketiga tahapan analisis data tersebut selesai dilakukan. 

Tahapan analisis dara kualitatif dapat dilihat sebagai berikut: 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.1 Komponen-Komponen analisis data kualitatif 

Pengumpulan data 

Reduksi Data 

Pengambilan Kesimpulan 

Penyajian Data 
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3.9 Pemeriksaan Keabsahan Data 

Arikunto (1997: 144) “Validitas adalah ukuran yang menunjukkan 

tingkat-tingkat kevalidan, kesahihan suatu instrumen. Sebuah instrumen 

dikatakan valid apabila mampu mengukur apa yang diinginkan, dapat 

mengungkap data dari variabel yang diteliti”.Keabsahan atau validitas data 

sangat mendukung dalam penentuan hasil akhir suatu penelitian, sehingga 

untuk mendapatkan keabsahan data yang valid diperlukan suatu teknik 

untuk memeriksa keabsahan suatu data. 

Penentuan keabsahan data hasil penelitian menurut Moelong 

(2012:324) dilakukan berdasarkan atas kriteria-kriteria sebagai berikut: 

a. Derajat kepercayaan (Credibility) 

b. Keteralihan (Transferability) 

c. Kebergantungan (Dependibility) 

d. Kepastian (Confirmability) 

Penerapan kriteria derajat kepercayaan pada dasarnya 

menggangtikan konsep validitas internal dari penelitian nonkualitatif. 

Kriteria ini berfungsi : 

a. melaksanakan inkuiri sedemikian rupa sehingga tingkat 

kepercayaan penemuannya dapat dicapai; 

b. menunjukkan derajat kepercayaan hasil-hasil penemuan dengan 

jalan pembuktian oleh peneliti pada kenyataan ganda yang sedang 

diteliti. 
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Kriteria keteralihan berbeda dengan validitas eksternal dari 

nonkualitatif. Konsep validitas itu menyatakan bahwa generalisasi suatu 

penemuan dapat berlaku atau diterapkan pada semua konteks dalam 

populasi yang sama atas dasar penemuan yang diperoleh pada sampel yang 

secara representatif mewakili populasi itu. Keteralihan sebagai persoalan 

empiris bergantung pada kesamaan antara konteks pengirim dan penerima. 

Untuk melakukan pengalihan tersebut seorang peneliti hendaknya mencari 

dan mengumpulkan kejadian empiris tentang kesamaan konteks. Dengan 

demikian peneliti bertanggung jawab untuk menyediakan data deskriptif 

secukupnya jika ia ingin membuat keputusan tentang pengalihan tersebut. 

Untuk keperluan itu peneliti harus melakukan penelitian kecil untuk 

memastikan usaha memverifikasi tersebut. 

Kriteria kebergantungaan merupakan substitusi istilah reliabilitas 

dalam penelitian yang nonkualitatif. Pada cara nonkualitatif, reliabilitas 

ditunjukkan dengan jalan menunjukkan dengan jalan mengadakan 

replikasi studi. Konsep kebergantungan lebih luas daripada reliabilitas. Hal 

tersebut disebabkan oleh peninjauannya dari segi bahwa konsep itu 

memperhitungkan segala-galanya, yaitu yang ada pada reliabilitas itu 

sendiri ditambah faktor-faktor lainnya yang tersangkut. 

Kriteria kepastian berasal dari konsep objektivitas menurut 

nonkualitatif. Nonkualitatif menetapkan objektivitas dari segi kesepakatan 

antar subjek. Di sini kepastian berarti sesuatu itu objektif atau tidak 

bergantung pada persetujuan beberapa orang terhadap pandangan, 
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pendapat, dan penemuan seseorang. Dapat dikatakan bahwa pengalaman 

seseorang itu subjektif sedangkan jika disepakati oleh beberapa atau 

banyak orang, barulah dapat dikatakan objekif. Jadi, objektivitas-

subjektivitasnya suatu hal bergantung pada orang seorang. 

Menurut Scriven (1971) dalam Moleong (2012: 326), selain itu 

masih ada unsur “kualitas” yang melekat pada konsep objektivitas. Hal itu 

digali dari pengertian bahwa jika sesuatu itu objektif, berarti dapat 

dipercaya, faktual, dan dapat dipastikan. Berkaitan dengan persoalan itu, 

subjektif berarti tidak dapat dipercaya atau melenceng. Pengertian ilmiah 

terakhir inilah yang dijadikan tumpuan pengalihan pengertian objektivitas-

subjektivitas menjadi kepastian (confirm-ability). 

Untuk mencapai tujuan kebenaran data dilakukan kredibilitas 

sebagai berikut : 

1. Triangulasi data, dilakukan dengan melakukan cek ulang, cek silang 

dan konsultasi berbagai sumber yang mengerti tentang kesadaran 

hukum masyarakat Kota Semarang sebagai konsumen gas elpiji 3 kg; 

2. Pembicaraan dengan kolega, membahas catatan lapangan dengan 

teman, terutama yang mempunyai kompetensi di bidang perlindungan 

konsumen; 

3. Penggunaan bahan referensi, memanfaatkan berbagai referensi sumber 

data primer maupun sekunder untuk melandasi aspek-aspek 

penelitian; 
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4. Mengadakan pengecekan ulang, menyimpulkan secara utuh dan 

terstruktur hasil wawancara untuk menyatukan berbagai macam 

persepsi mengenai kesadaran hukum masyarakat Kota Semarang 

sebagai konsumen gas elpiji 3 kg. 

Triangulasi data dalam penelitian ini adalah teknik 

pemeriksaan keabsahan data. Pada triangulasi data dengan metode 

menurut Patton dalam Moleong (2012:331), terdapat dua strategi 

yaitu: 

a. Pengecekan derajat kepercayaan penemuan haasil 

penelitian dengan teknik pengumpulan data; 

b. Pengecekan derajat kepercayaan beberapa sumber data 

dengan metode yang sama. 

Triangulasi dengan memanfaatkan penggunaan metode 

mengecek balik derajat kepercayaan suatu informasi dari subyek 

penelitian satu dengan subyek penelitian yang lain. Penelitian ini 

dalam hal pengecekan data dilakukan pada pelaku usaha serta 

konsumen gas elpiji 3 kg di Kota Semarang. Maksud dari pengecekan 

agar informasi yang diperoleh dari penelitian lapangan menjadi lebih 

valid, yaitu tentang pelaksanaan perlindungan hukum terhadap 

konsumen gas elpiji 3 kg di Kota Semarang. Hasil penelitian 

merupakan kesepakatan bersama. Pemaparan sebagai hasil interpretasi 

dalam penelitian kualitatif hukum yang dikehendaki merupakan 

kesepakatan yang dirundingkan dengan subyek–subyek yang 
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dijadikan sumber data. Setelah selesai mengadakan penelitian maka 

langkah selanjutnya adalah menyusun laporan penelitian. Hasil suatu 

penelitian tidak akan banyak berarti jika hasil tersebut tidak dapat 

dikomunikasikan dengan orang lain. 
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BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

4.1 Hasil Penelitian 

4.1.1 Kesadaran Hukum Masyarakat Kota Semarang Sebagai Konsumen 

Gas Elpiji 3 kg Tentang Hak-haknya Sebagai Konsumen 

Penelitian yang dilakukan penulis, mengenai kesadaran hukum 

masyarakat Kota Semarang sebagai konsumen gas elpiji 3 kg berkaitan 

tentang hak-haknya sebagai konsumen. Penulis melakukan penelitian 

berdasarkan indikator kesadaran hukum yang kedua yaitu tentang 

pemahaman hukum. Penulis mengklasifikasikan kategori pengambilan 

data terhadap konsumen gas elpiji 3 kg yaitu masyarakat Kota Semarang. 

Penulis meminta keterangan dari Bapak Suryanto yang merupakan 

konsumen gas elpiji 3 kg yang berusia 35 tahun,  beralamat di Jalan Candi 

Pawon Tengah, RT. 09, RW. 1, Kelurahan Kalipancur, Kecamatan 

Ngaliyan. Konsumen tersebut telah menggunakan tabung gas elpiji 3 kg 

selama 3 tahun serta digunakan untuk kebutuhan sehari-hari. Bapak 

Suryanto mengetahui sosialisasi penggunaan tabung gas elpiji 3 kg dari 

Ketua RT setempat. Berdasarkan penjelasan yang diberikan Ketua RT 

beliau mengaku cukup mengerti, namun sesampainya di rumah merasa 

sedikit lupa tentang semua yang dijelaskan. Tabung gas elpiji 3 kg 

digunakan secara pengetahuan dasar yang Bapak Suryanto ingat.  
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Bapak Suryanto memberikan keterangan bahwa sebagai konsumen 

gas elpiji 3 kg mempunyai hak–hak tertentu yang harus dilindungi. 

Keterangan Bapak Suryanto menyebutkan bahwa sebagai konsumen harus 

diberi pelayanan yang maksimal, apabila terjadi ledakan atau kecelakaan 

tabung gas elpiji 3 kg harus dilindungi. Bapak Suryanto menyebutkan 

bahwa pihak yang harus memberikan ganti rugi adalah PT. Pertamina 

(Persero). Berdasarkan keterangan yang diberikan, Bapak Suryanto tidak 

mengerti tentang alur pengaduan untuk mendapatkan ganti rugi. Bapak 

Suryanto tidak begitu antusias ketika ditanya tentang masalah ganti 

kerugian apabila terjadi kecelakaan. Pengakuan bingung dan tidak ingin 

“ribet” adalah alasan Bapak Suryanto dalam masalah lemahnya 

antusiasnya untuk menuntut hak-haknya sebagai konsumen. 

Pengguna tabung gas elpiji 3 kg yang lain yaitu Ibu Rusmini. Ibu 

Rusmini adalah konsumen gas elpiji 3 kg berusia 47 tahun, yang beralamat 

di Jalan RM Hadi Soebeno, RT. 01, RW. 09, Kelurahan Wonolopo, 

Kecamatan Mijen. Ibu Rusmini telah menggunakan tabung gas elpiji 3 kg 

selama 4,5 tahun serta menggunakan tabung gas elpiji 3 kg untuk 

keperluan sehari-hari dan untuk berdagang bakso. Ibu Rusmini 

memberikan keterangan bahwa selama ini tidak mendapatkan sosialisasi 

tentang penggunaan tabung gas elpiji 3 kg. Ibu Rusmini hanya tahu segala 

hal tentang gas elpiji 3 kg melalui penjelasan Pak RT ketika mendapatkan 

tabung secara gratis dari pemerintah di awal program konversi. 



50 
 

 

Ibu Rusmini mengaku kurang begitu mengerti tentang tata cara 

penggunaan tabung gas elpiji 3 kg dengan baik dan benar, hanya tahu 

dasar-dasarnya saja. Ibu Rusmini mengaku dalam kesehariannya 

mendapatkan tabung gas elpiji 3 kg dari warung kelontong di dekat 

rumahnya. Berkaitan dengan hak konsumen Ibu Rusmini mengaku merasa 

mempunyai hak-hak tertentu. Hak-hak tersebut dirasa sangat penting untuk 

dilindungi dan ditegakkan, akan tetapi Ibu Rusimini tidak mengetahui 

pihak yang harus memperjuangkan hak-haknya sebagai konsumen gas 

elpiji 3 kg. Berdasarkan pemahaman Ibu Rusmini apabila terjadi 

kecelakaan seputar tabung gas elpiji 3 kg, Ibu Rusmini hanya pasrah dan 

menunggu kebaikan hati dari pemerintah. Ibu Rusmini akan terus 

menggunakan elpiji 3 kg karena dirasa bahan bakar yang paling terjangkau 

saat ini. 

Pengguna tabung gas elpiji 3 kg di Semarang Barat yaitu Bapak M. 

Saikhu Deni. Bapak Deni merupakan konsumen gas elpiji 3 kg berusia 28 

tahun yang beralamat di Jalan Wologito Utara, RT. 03, RW. 06, Kelurahan 

Kembangarum, Kecamatan Semarang Barat. Bapak Deni telah 

menggunakan tabung gas elpiji 3 kg selama 8 bulan dan digunakan untuk 

keperluan sehari-hari. Bapak Deni mengetahui bahwa konversi minyak 

tanah ke gas telah dilakukan sosialisasi oleh pemerintah, namun beliau 

tidak mengerti isi dari sosialisasi tersebut. Tabung gas elpiji 3 kg 

digunakan Bapak Deni dengan baik dan benar selama ini.  
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Bapak Deni tidak tahu pasti tentang penanggulangan kecelakaan 

saat penggunaan. Bapak Deni  mengetahui bahwa konsumen gas elpiji 3 

kg dilindungi oleh hukum. Bapak Deni belum merasa bahwa hak-haknya 

sebagai konsumen gas elpiji 3 kg telah dilayani dengan baik. Bapak Deni 

mengaku tidak mengetahui prosedur pengaduan dan kepada pihak yang 

benar untuk menuntut hak-haknya sebagai konsumen. 

Penulis juga melakukan penelitian di Kecamatan Gunung Pati. 

Penulis bertemu dengan konsumen tabung gas elpiji 3 kg yaitu Ibu 

Jumarsih. Menurut Ibu Jumarsih yang berusia 37 tahun yang beralamat di 

Jalan Cempaka Sari Timur/ belakang kos Commando, Kelurahan Sekaran, 

telah menggunakan elpiji 3 kg selama 6 bulan. Ibu Jumarsih baru 

menggunakan elpiji selama 6 bulan ini dikarenakan sebelumnya lebih 

percaya dengan produk lain selain dari Pertamina. Ibu Jumarsih 

sebenarnya sudah mendapatkan tabung gas elpiji 3 kg secara gratis dari 

pemerintah sejak diadakannya program konversi minyak tanah ke gas. 

Ibu Jumarsih mengaku mengetahui sosialisasi penggunaan tabung 

gas elpiji 3 kg dari Kelurahan. Ibu Jumarsih mengaku bahwa sebagai 

konsumen gas elpiji 3 kg hak-haknya dilindungi oleh hukum, tetapi ketika 

ditanya tentang detail hak-hak tersebut Ibu Jumarsih mengaku kurang 

paham. Ibu Jumarsih juga mengaku bahwa selama menggunakan elpiji 3 

kg belum dirugikan oleh pihak manapun. Ibu Jumarsih tidak mengetahui 

pihak-pihak yang melindungi hak-haknya sebagi konsumen gas elpiji 3 kg. 
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Pengguna tabung gas elpiji 3 kg lainnya yaitu Ibu Wartimah. 

Konsumen gas elpiji 3 kg ini berusia 41 tahun yang beralamat di Jalan 

Flamboyan No. 65, RT 03, RW 03, Kelurahan Sampangan, Kecamatan 

Gajahmungkur. Ibu Wartimah telah menggunakan tabung gas elpiji 3 kg 

untuk keperluan sehari – hari selama 4,8 tahun. Ibu Wartimah mengaku 

bahwa tidak mengetahui tentang sosialisasi penggunaan tabung gas elpiji 3 

kg, tetapi beliau mengaku mengetahui cara penggunaan tabung gas elpiji 3 

kg yang baik. Ibu Wartimah tidak mengetahui bahwa sebagai konsumen 

gas elpiji 3 kg hak-haknya dilindungi oleh hukum. Ibu Wartimah tidak 

mengetahui prosedur pengaduan keluhan dan pihak-pihak yang 

melindungi hak-haknya sebagai konsumen gas elpiji 3 kg. Beliau juga 

tidak mengetahui apabila mengalami kerugian dapat menuntut 

kompensasi. 

Penulis juga meminta keterangan dari Ibu Partinah yaitu konsumen 

gas elpiji 3 kg yang berusia 41 tahun, beralamat di Pudak Payung, 

Kecamatan Banyumanik. Ibu Partinah telah menggunakan elpiji 3 kg sejak 

diadakannya program konversi minyak tanah ke gas. Ibu Partinah 

menggunakan elpiji 3 kg untuk berjualan makanan dan keperluan sehari-

hari. Ibu Partinah mengaku tidak mendapatkan sosialisasi penggunaan 

tabung gas elpiji 3 kg yang baik dan benar. Ibu Partinah hanya 

mendapatkan petunjuk dari Pak RT setempat. 

Ibu Partinah tidak mengetahui bahwa sebagai konsumen gas elpiji 

3 kg hak-haknya dilindungi oleh hukum. Ibu Partinah tidak mengetahui 
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pihak-pihak yang melindungi hak-haknya sebagai konsumen gas elpiji 3 

kg. Berdasarkan pengakuan Ibu Partinah, beliau akan mengusahakan 

segala upaya untuk meminta kompensasi dan bantuan apabila mengalami 

kecelakaan seputar penggunaan tabung gas elpiji 3 kg. Ibu Partinah  

mengungkapkan yang pertama beliau jadikan tempat aduan adalah Pak RT 

lalu baru pihak Kepolisian. 

Konsumen tabung gas elpiji 3 kg lainnya yaitu Ibu Utami. Ibu 

Utami merupakan konsumen gas elpiji 3 kg, berusia 41 tahun beralamat di 

Amposari, Kelurahan Kedungmundu, Kecamatan Tembalang. Ibu Utami 

telah menggunakan gas elpiji 3 kg sejak diadakannya program konversi 

minyak tanah ke gas oleh Pemerintah. Beliau mendapatkan tabung gas 

elpiji 3 kg secara gratis dari pemerintah lewat perantara kelurahan lengkap 

dengan aksesorisnya. Ibu Utami juga mendapatkan sosialisasi penggunaan 

tabung gas elpiji 3 kg yang baik dan benar di kelurahan setempat. Ibu 

Utami tidak mengetahui bahwa hak-haknya sebagai konsumen gas elipiji 3 

kg dilindungi oleh hukum, akan tetapi selama ini beliau mengaku bahwa 

hak-haknya telah dilindungi dengan baik. Beliau juga tidak mengetahui 

pihak-pihak yang dapat melindungi hak-haknya. Berdasarkan argumen Ibu 

Utami, beliau lebih memilih meminta bantuan pemerintah apabila suatu 

saat nanti terjadi kecelakaan seputar tabung gas elpiji 3 kg. Argumen Ibu 

Utami tersebut dikuatkan dengan pengakuannya tentang ketidaktahuannya 

tentang tata cara dan prosedur pengaduan keluhan. 
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Berdasarkan keterangan Ibu Maria Suprapti yaitu konsumen gas 

elpiji 3 kg yang berusia 57 tahun, beralamat di daerah Pedurungan Kidul, 

Kecamatan Pedurungan lebih tepatnya di belakang ADA Swalayan 

Pedurungan. Ibu Maria telah menggunakan tabung gas elpiji 3 kg sejak 

adanya program konversi minyak tanah ke gas dari pemerintah untuk 

keperluan sehari-hari. Beliau mendapatkan tabung gas elpiji 3 kg secara 

gratis dari pemerintah pada saat mengikuti sosialisasi program konversi di 

kantor Kelurahan.  

Sosialisasi yang diadakan tidak lantas membuat Ibu Maria 

mengerti tentang penggunaan dan pasca penggunaan secara prosedural 

yang baik. Ibu Maria mengaku mengetahui bahwa hak-haknya sebagai 

konsumen gas elpiji 3 kg dilindungi oleh hukum, akan tetapi ketika ditanya 

tentang detail hak dan pihak-pihak yang melindungi hak-haknya beliau 

tidak tahu. Beliau beropini ketika terjadi kecelakaan yang disebabkan oleh 

tabung gas elpiji 3 kg hanya akan melapor kepada pihak yang berwajib 

(Kepolisian), untuk tindak lanjutnya juga akan diserahkan kepada pihak 

tersebut. 

Keterangan konsumen lainnya ialah dari Ibu Masamah. Ibu 

Masamah adalah konsumen gas elpiji 3 kg yang berusia 38 tahun, 

beralamat di Jalan Sumur Adem RT 03, RW I, Kelurahan Bangetayu 

Kulon, Kecamatan Genuk. Ibu Masamah telah menggunakan tabung gas 

elpiji 3 kg selama 2,5 tahun dan digunakan untuk keperluan sehari-hari. 

Beliau mendapatkan tabung gas elpiji 3 kg dengan membeli sendiri di agen 
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elpiji. Ibu Masamah mengaku tidak “menggubris” adanya sosialisasi 

program konversi dari pemerintah, dikarenakan pada waktu itu beliau 

masih menggunakan tabung gas yang besar.  

Ibu Masamah mengaku mengetahui bahwa hak-haknya sebagai 

konsumen gas elpiji 3 kg dilindungi oleh hukum, akan tetapi ketika ditanya 

tentang detail hak dan pihak-pihak yang melindungi hak-haknya Ibu 

Masamah tidak tahu. Ibu Masamah mempunyai anggapan ketika terjadi 

kecelakaan yang disebabkan oleh tabung gas elpiji 3 kg hanya akan 

melapor kepada Pak RT setempat serta pihak yang berwajib (Kepolisian), 

untuk tindak lanjutnya juga akan diserahkan kepada pihak tersebut. 

Permasalahan ganti kerugianpun juga Ibu Masamah serahkan sepenuhnya 

kepada pemerintah. 

Konsumen gas elpiji 3 kg berusia 32 tahun, yang bernama Ibu Wati 

beralamat di Jalan Gempolsari III, RT 08, RW IV, Pandean Lamper, 

Kecamatan Gayamsari. Ibu Wati telah menggunakan elpiji 3 kg sejak 

adanya program konversi minyak tanah ke gas sampai sekarang. Ibu Wati 

beralasan masih menggunakan elpiji 3 kg sampai sekarang dikarenakan 

tabung gas elpiji 3 kg adalah bahan bakar yang paling murah saat ini. Ibu 

Wati mengaku tidak tahu menahu tentang sosialisasi penggunaan tabung 

gas elpiji 3 kg. Selama ini, Ibu Wati telah memahami cara menggunakan 

tabung gas elpiji 3 kg secara baik dan benar. 
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Ibu Wati tidak mengetahui bahwa sebagai konsumen gas elpiji 3 kg 

hak-haknya dilindungi oleh hukum. Ibu Wati mengaku selama ini belum 

pernah ada yang mengusik keleluasaannya dalam menggunakan tabung 

gas elpiji 3 kg. Ibu Wati juga tidak mengetahui pihak-pihak yang 

melindungi hak-haknya sebagai konsumen gas elpiji 3 kg. Ibu Wati 

mengaku bingung ketika ditanya tentang permasalahan kompensasi/ ganti 

kerugian apabila mengalami kerugian akibat tabung gas elpiji 3 kg. 

Konsumen gas elpiji 3 kg lainnya yaitu Ibu Wagiyo. Ibu Wagiyo 

adalah konsumen gas elpiji 3 kg berusia 54 tahun, yang beralamat di 

Lamper Tengah III, Lamper Tengah, Kecamatan Semarang Selatan. Ibu 

Wagiyo telah menggunakan gas elpiji 3 kg sejak adanya program konversi 

dari pemerintah sampai sekarang. Ibu Wagiyo menggunakan gas elpiji 3 

kg untuk keperluan sehari-hari serta untuk berjualan makanan di depan 

rumahnya. Ibu Wagiyo tidak mengetahui adanya sosialisasi tentang 

program tersebut. Ibu Wagiyo mengaku tidak mengetahui bahwa sebagai 

konsumen gas elpiji 3 kg hak-haknya dilindungi oleh hukum. Ibu Wagiyo 

juga tidak mengetahui pihak-pihak yang melindungi haknya. Meminta 

kebaikan hati pemerintahlah yang menjadi senjata Ibu Wagiyo apabila 

terjadi kecelakaan yang disebabkan oleh tabung gas elpiji 3 kg. Alasan Ibu 

Wagiyo adalah ketidaktahuannya tentang hukum. 

Konsumen tabung gas elpiji 3 kg lainnya yaitu Ibu Mujiah. Ibu 

Mujiah merupakan konsumen gas elpiji 3 kg yang berusia 60 tahun yang 

beramalat di Karanganyar Legok, RT 05, RW IV, Karanganyar, 
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Kecamatan Candisari. Ibu Mujiah telah menggunakan gas elpiji 3 kg sejak 

tahun 2008 dan digunakan untuk keperluan sehari-hari serta untuk 

berjualan gorengan dan minuman. Ibu Mujiah mengetahui bahwa ada 

sosialisasi tentang tabung gas elpiji 3 kg, tetapi beliau tidak mengetahui isi 

sosialisasinnya secara jelas. Ibu Mujiah mengetahui cara penggunaan elpiji 

secara baik dan benar. 

Ibu Mujiah mengaku tahu bahwa hak-haknya sebagai konsumen 

gas elpiji 3 kg dilindungi oleh hukum, tapi beliau tidak tahu tentang hak-

haknya. Ibu Mujiah mengaku bingung ketika ditanya tentang pihak-pihak 

yang melindungi hak-haknya sebagai konsumen gas elpiji 3 kg.  Ibu 

Mujiah juga tidak mengetahui prosedur pengaduan dan pemberian 

kompensasi jika terjadi kecelakaan yang disebabkan oleh tabung gas elpiji 

3 kg. Ibu Mujiah akan meminta bantuan RT untuk mengurus segala urusan 

yang berhubungan dengan kerugian akibat tabung gas elpiji 3 kg. 

Penulis juga melakukan penelitian di daerah Semarang Utara. 

Sasarannya ialah konsumen gas elpiji 3 kg yaitu Ibu Sri Suyantini. Beliau 

adalah konsumen gas elpiji 3 kg yang berusia 41 tahun yang beralamatt di 

Magesen, RT 01, RW VI, Kelurahan Purwosari, Kecamatan Semarang 

Utara. Ibu Sri telah menggunakan gas elpiji 3 kg sejak tahun 2008 dan 

digunakan  untuk keperluan sehari-hari. Ibu Sri tidak mengetahui bahwa 

ada sosialisasi tentang tabung gas elpiji 3 kg. Menurut Ibu Sri, beliau 

mengetahui cara penggunaan elpiji secara baik dan benar. Beliau mengaku 



58 
 

 

tidak mengetahui bahwa hak-haknya sebagai konsumen gas elpiji 3 kg 

dilindungi oleh hukum. 

Ibu Sri mengaku bingung ketika ditanya tentang pihak-pihak yang 

melindungi hak-haknya sebagai konsumen gas elpiji 3 kg. Ibu Sri juga 

tidak mengetahui prosedur pengaduan dan pemberian kompensasi jika 

terjadi kecelakaan yang disebabkan oleh tabung gas elpiji 3 kg. Ibu Sri 

akan meminta bantuan RT dan kelurahan untuk mengurus segala urusan 

yang berhubungan dengan kerugian akibat tabung gas elpiji 3 kg. Ibu Sri 

menyerahkan sepenuhnya berdasarkan kebaikan hati pemerintah apabila 

mengalami kerugian yang disebabkan oleh tabung gas elpiji 3 kg. 

Pengguna elpiji 3 kg lainnya ialah Ibu Ratna (konsumen gas elpiji 

3 kg yang berusia 48 tahun yang beramalat di Kampung Penjaringan, RT 

01, RW I, Kelurahan Kemijen, Kecamatan Semarang Timur). Ibu Ratna 

telah menggunakan gas elpiji 3 kg sejak tahun 2008 dan digunakan  untuk 

keperluan sehari-hari. Ibu Ratna mengetahui bahwa ada sosialisasi tentang 

tabung gas elpiji 3 kg, namun tidak begitu mengerti dengan jelas isi 

sosialisasinya. Menurut Ibu Ratna, beliau mengetahui cara penggunaan 

elpiji secara baik dan benar. Beliau mengaku tidak mengetahui bahwa hak-

haknya sebagai konsumen gas elpiji 3 kg dilindungi oleh hukum. 

Ibu Ratna mengaku “bingung” ketika ditanya tentang pihak-pihak 

yang melindungi hak-haknya sebagai konsumen gas elpiji 3 kg.  Ibu Ratna 

juga tidak mengetahui prosedur pengaduan dan pemberian kompensasi jika 
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terjadi kecelakaan yang disebabkan oleh tabung gas elpiji 3 kg. Ibu Ratna 

mengaku berpasrah apabila terjadi kecelakaan akibat tabung gas elpiji 3 kg 

karena tidak ingin “ribet” untuk mengurusnya. Ibu Ratna menyerahkan 

sepenuhnya berdasarkan kebaikan hati pemerintah. 

Pengguna gas elpiji 3 kg yang terakhir adalah Ibu Rukimah. Ibu 

Rukimah adalah konsumen gas elpiji 3 kg yang berusia 44 tahun yang 

beramalat di Jalan Pekunden Barat, No. 871, RT 02, RW I, Kelurahan 

Pekunden, Kecamatan Semarang Tengah. Ibu Rukimah telah 

menggunakan gas elpiji 3 kg sejak tahun 2008 dan digunakan  untuk 

keperluan sehari-hari. Ibu Rukimah tidak mengetahui bahwa ada 

sosialisasi tentang tabung gas elpiji 3 kg. Ibu Rukimah mengetahui cara 

penggunaan elpiji secara baik dan benar. Ibu Rukimah mengaku tidak 

mengetahui bahwa hak-haknya sebagai konsumen gas elpiji 3 kg 

dilindungi oleh hukum. 

Ibu Rukimah mengaku tidak mengerti mengenai pihak-pihak yang 

melindungi hak-haknya sebagai konsumen gas elpiji 3 kg.  Ibu Rukimah 

juga tidak mengetahui prosedur pengaduan dan pemberian kompensasi jika 

terjadi kecelakaan yang disebabkan oleh tabung gas elpiji 3 kg. Ibu 

Rukimah akan meminta bantuan RT dan kelurahan untuk mengurus segala 

urusan yang berhubungan dengan kerugian akibat tabung gas elpiji 3 kg. 

Ibu Rukimah menyerahkan sepenuhnya berdasarkan kebaikan hati 

pemerintah apabila mengalami kerugian yang disebabkan oleh tabung gas 

elpiji 3 kg. Ibu Rukimah akan tetap menggunakan tabung gas elpiji 3 kg. 
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Peneliti meminta keterangan Bapak Ngargono (Ketua Yayasan 

LP2K Semarang). Data LP2K menunjukkan sejak tahun 2008 sampai saat 

ini hanya ada sekitar 100 kasus pengaduan yang berkaitan dengan tabung 

gas elpiji 3 kg itupun hanya waktu dibuka posko pengaduan program 

konversi.  Menurut Bapak Ngargono kesadaran hukum masyarakat Kota 

Semarang sangatlah rendah. Rendahnya kesadaran hukum masyarakat itu 

sendiri disebabkan oleh berbagai faktor, antara lain:kurangnya 

pengetahuan hukum  masyarakat Kota Semarang, rasa acuh tak acuhnya 

masyarakat terhadap keluhan kecil, ketidaktahuan masyarakat tentang 

tatacara dan prosedur pengaduan keluhan, kurangnya rasa solidaritas antar 

sesama konsumen gas elpiji 3 kg, rendahnya empati masyarakat perkotaan, 

serta kurangnya pemberdayaan konsumen oleh pemerintah Kota 

Semarang. 

Kesadaran hukum masyarakat Kota Semarang sebenarnya dapat 

ditumbuhkan, tetapi semuanya itu butuh proses. Pengorbanan yang harus 

ditaruhkan untuk menciptakan kesadaran hukum masyarakat Kota 

Semarang agar sadar tentang hak-haknya sebagai konsumen gas elpiji 3 kg 

tidaklah sedikit. Semua itu karena selain beberapa faktor yang berasal dari 

diri konsumen itu sendiri, juga berasal dari dukungan berbagai pihak. 

Selama ini terbukti bahwa kesadaran hukum masyarakat Kota 

semarang masih kurang dengan tidak adanya aduan ke LP2K sejak 

pertengahan tahun 2008. Pada awal tahun 2008 konsumen gencar 

menyatakan keluhan ke LP2K, mungkin dikarenakan karena program 
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konversi minyak tanah ke gas masih hangat-hangatnya. Permasalahan 

yang sering dikeluhkan konsumen pada waktu itu anatara lain : kualitas 

kompor, selang dan regulator yang kurang baik, isi gas kurang dari 3 kg, 

harga belum ada HETnya, sering terjadinya kelangkaan tabung gas elpiji 3 

kg di masyarakat (wawancara dengan Bapak Abdun Mufid, Kabid 

Pengabdian dan Pelayanan Masyarakat, LP2K Semarang). 

Selain meminta keterangan kepada Bapak Ngargono dan Bapak 

Mufid, peneliti juga meminta keterangan Bapak Muh. Munawir (Staff 

Harian LP2K Semarang), Kesadaran hukum masyarakat Kota Semarang 

sebagai konsumen gas elpiji 3 kg untuk memperjuangkan hak-haknya 

belum sepenuhnya terbangun dengan baik. Konsumen lebih cenderung 

menyimpan permasalahannya dan mengurungkan niatnya untuk 

mengadukan keluhannya. Konsumen inginnya hanya terima beres saja, 

padahal pihak-pihak yang membantu konsumen termasuk LP2K tidak 

setiap hari aktif mencari aduan karena konsumen seharusnya mengadukan 

sendiri masalahnya. Kurangnya rasa solidaritas antar sesama konsumenlah 

yang menjadi faktor lemahnya kesadaran hukum para konsumen gas elpiji 

3 kg. 

Berdasarkan keterangan Bapak Yuli Hastomo (Staff Sales 

Representative, Bagian Gas Domestik, PT. Pertamina Region IV) 

kesadaran hukum masyarakat Kota Semarang untuk memperjuangkan hak-

haknya sebagai konsumen gas elpiji 3 kg sangatlah rendah. Hal ini terbukti 

dengan tidak adanya keluhan maupun aduan yang sampai ke Pertamina. 
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Hal ini dirasa oleh Bapak Yuli karena faktor pelayanan dan perlindungan 

hukum terhadap konsumen gas elpiji 3 kg yang dilakukan oleh PT. 

Pertamina sudah berjalan dengan baik. Faktor-faktor itu antara lain PT. 

Pertamina (persero) telah melakukan usaha sosialisasi kepada masyarakat, 

baik melalui media cetak maupun media elektronik. Selama pihaknya telah 

melakukan riset dan observasi dalam hal permasalahan-permasalahan 

seputar tabung gas elpiji 3 kg. Permasalahan yang dulu sempat menjadi 

pembicaraan publik ialah ledakan tabung gas elpiji 3 kg. Setelah dilakukan 

riset dan observasi ternyata ditemukan kelalaian dan lemahnya 

pengetahuan masyarakat dalam penggunaan dan bahaya tabung gas elpiji 3 

kg. 

Peneliti juga meminta keterangan dari Bapak Eko Sigiarta (G serve 

LPG dan Gas Product PT. Pertamina (Persero) Region IV). Menurut beliau 

selama ini kesadaran masyarakat Kota Semarang tentang hak-haknya 

sebagai konsumen gas elpiji 3 kg masih sangat rendah. Faktor lain yang 

menjadi bukti lemahnya kesadaran masyarakat ialah masyarakat tetap 

memakai perangkat penggunaan kompor gas yang telah usang dan tidak 

layak pakai. Perangkat tersebut seharusnya diganti dengan yang baru guna 

keamanan dan keselamatan konsumen gas elpiji 2 kg itu sendiri. 

Konsumen gas elpiji 3 kg seharussnya peduli dengan hak-hak serta 

kewajibannya menurut undang-undang. Bentuk kelalailan dan keteledoran 

masyarakat adalah penyebab lemahnya kesadaran hukum masyarakat Kota 

Semarang akan hak-haknya sebagai konsumen gas elpiji 3 kg. 
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Penjelasan lebih lanjut diberikan oleh Bapak Ari H. (HRD PT. 

Pertamina (Persero) UPMS IV Semarang), selama ini kesadaran hukum 

masyarakat Kota Semarang akan hak-haknya sebagai konsumen gas elpiji 

3 kg masih rendah. Kurangnya kesadaran hukum ini disebabkan oleh dua 

kemungkinan. Kemungkinan yang pertama masyarakat telah merasa puas 

dengan pelayanan dan perlindungan hak-hak konsumen oleh PT. 

Pertamina serta pihak pihak yang terkait seperti : SPBE, Agen Elpiji, 

Pangkalan Elpiji, lalu para pengecer gas elpiji 3 kg. Kemungkinan kedua 

yaitu kurangnya pengetahuan dan pemahaman konsumen tentang 

sosialisasi  tabung gas elpiji 3 kg.  

PT. Pertamina (Persero) telah melakukan sosialisasi baik lewat 

media elektronik maupun pamphlet-pamflet. Contohnya ialah 

diwajibkannya para agen elpiji untuk menempelkan poster yang berisi 

tentang petunjuk penggunaan dan penanggulangan bahaya elpiji 3 

kg.Penjual yang terkait dengan gas elpiji 3 kg juga diwajibkan untuk 

menempelkan poster tentang gas elpiji 3 kg tersebut. Berdasarkan dua 

kemungkinan tadi memang tidak bisa dipungkiri faktor human error 

menjadi kandidat terkuat dalam kurangnya kesadaran hukum masyarakat 

akan hak-haknya sebagai konsumen gas elpiji 3 kg. 
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4.1.2 Kendala Dalam Perwujudan Kesadaran Hukum Masyarakat Kota 

Semarang Akan Hak-haknya Sebagai Konsumen Gas Elpiji 3 kg 

Penulis menemukan beberapa kendala dalam perwujudan 

masyarakat Kota Semarang yang sadar hukum. Penulis meminta 

keterangan Bapak Suryanto, selama ini ia menjadi konsumen gas elpiji 3 

kg hanya sekali saja mendapatkan sosialisasi penggunaan elpiji 3 kg. 

Setelah adanya program konversi tidak ada sosialisasi lagi yang dilakukan 

oleh pihak terkait. Bapak Suryanto mengaku selama ini belum menemui 

permasalahan yang serius mengenai tabung gas elpiji 3 kg. Bapak 

Suryanto hanya menemukan masalah yaitu klem tabung yang rusak. Klem 

tabung mudah didapatkan menurut Bapak Suryanto dengan cara ke agen 

atau membeli sendiri ke warung. Bapak Suryanto selama ini telah 

“merasa” aman dan tidak ada gangguan maupun kendala yang berarti yang 

disebabkan oleh tabung gas elpiji 3 kg. Permasalahan yang beliau hadapi 

masih bisa beliau tangani sendiri tanpa harus “ribet dan ruwet” dalam 

mengurus permasalahannya. Bapak Suryanto juga mengaku bahwa tidak 

mengetahui bahwa ada undang-undang yang melindungi hak-haknya 

sebagai konsumen gas elpiji 3 kg. 

Ibu Rusmini memberikan keterangan yang tidak berbeda jauh 

dengan Bapak Suryanto. Ibu Rusmini mengaku selama ini juga hanya 

menemui permasalahan yang sekiranya masih bisa beliau tangani sendiri. 

Ibu Rusmini mengaku tidak begitu mempermasalahkan beberapa kendala 

yang beliau hadapi. Ibu Rusmini tidak mengetahui pihak-pihak yang bisa 
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dijadikan tempat aduan permasalahan seputar tabung gas elpiji 3 kg. 

Permasalahan yang sering Ibu Rusmini temui ialah tabung gas elpiji 3 kg 

yang berdesis. Setiap menemui hal tersebut, Ibu Rusmini langsung 

melepas selang regulator dan langsung membawa tabung yang berdesis 

tadi ke halaman. 

Ibu Rusmini kemudian menukarkannya ke pengecer tempat Ibu 

Rusmini membeli tabung gas elpiji 3 kg tersebut. Berdasarkan keterangan 

Ibu Rusmini pernah ada satu warung kelontong di dekat tempatnya 

berjualan yang tidak mau ditukarkan tabung gas yang bermasalah dan 

beliau harus membeli kembali. Ibu Rusmini “tidak mau ambil pusing” dan 

menuruti kemauan pedagang tersebut. Beliau hanya mengaku setelah 

kejadian tersebut Ibu Rusmini tidak lagi membeli tabung gas elpiji 3 kg di 

tempat tersebut dan memilih membelinya di pengecer yag lain. 

Berdasarkan keterangan Bapak M. Saikhu Deni, selama ini beliau 

belum pernah menemui permasalahan-permasalahan yang merugikan 

mengenai gas elpiji 3 kg. Menurut pendapatnya, tabung gas elpiji 3 kg 

merupakan bahan bakar untuk keperluan memasak yang paling terjangkau 

saat ini. Berdasarkan pengakuannya selama ini beliau tidak mendapatkan 

sosialisasi lagi tentang bahaya dan penggunaan tabung gas elpiji 3 kg. 

Menurut beliau diadakannya sosialisasi kembali sangatlah perlu untuk 

mewujudkan konsumen yang peduli dan sadar tentang keselamatan 

penggunaan elpiji 3 kg. Menurut beliau seharusnya diadakan pula 

sosialisasi mengenai payung hukum dan prosedur pengaduan keluhan dan 
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pemberitahuan pihak-pihak yang berkaitan dengan produk tabung gas 

elpiji 3 kg. 

Penjelasan yang sama juga diberikan oleh Ibu Jumarsih, tidak 

adanya kembali sosialisasi keselamatan dan bahaya penggunaan elpiji 3 kg 

dinilai akan mengakibatkan konsumen yang asal-asalan. Ibu Jumarsih juga 

mengaku tidak tahu akibat yang akan beliau alami katika masih 

digunakannya peralatan-peralatan pendukung tabung gas elpiji elpiji 3 kg 

yang telah usang. Ibu Jumarsih mendapatkan alat-alat tersebut sudah sejak 

tahun 2008 ketika program konversi dijalankan. Ibu Jumarsih tidak 

mengetahui bahwa hak-haknya sebagai konsumen telah diatur dalam 

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. 

Ibu Jumarsih menilai perlu diadakan juga sosialisasi undang-undang 

tersebut agar beliau merasa hak-haknya sebagai konsumen itu penting 

untuk diperjuangkan. 

Berdasarkan keterangan Ibu Wartimah, tidak ada sosialisasi 

mengenai Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Ibu Wartimah hanya 

mengetahui tatacara penggunaan tabung gas elpiji 3 kg saja. Ibu Wartimah 

mengaku hanya mengetahui ajakan menggunakan tabung gas elpiji 3 kg 

melalui iklan di televisi. Ibu Wartimah tidak mengetahui kalau ada pamflet 

maupun poster yang berhubungan dengan tabung gas elpiji 3 kg. Selama 

menggunakan tabung gas elpiji 3 kg Ibu Wartimah telah merasa aman dan 

nyaman, tidak lain karena alasannya ialah setiap permasalahan selama ini 

yang beliau temui mengenai tabung gas elpiji 3 kg yang bermasalah beliau 
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tangani sendiri. Permasalahan tersebut antara lain beliau menemui tabung 

gas elpiji 3 kg yang menurut beliau beratnya tidak seperti biasanya, tabung 

gas elpiji 3 kg yang ketika dipasangi regulator langsung berdesis, dan klem 

yang bermasalah. Ibu Wartimah menyesalkan juga karena pada tabung gas 

elpiji 3 kg tidak ada petunjuk pemakaiannya. 

Keterangan yang diberikan Ibu Partinah bahwa tidak mendapatkan 

sosialisasi penggunaan elpiji 3 kg yang baik dan benar sama dengan Ibu 

Wartimah. Beliau juga mengaku menggunakan elpiji 3 kg hanya 

berdasarkan arahan RT setempat saja. Ketika ditanya mengenai Undang-

Undang Perlindungan Konsumen Ibu Partinah juga tidak paham sama 

sekali. Ibu Partinah hanya mengetahui bahwa tabung gas elpiji 3 kg 

merupakan produk dari Pertamina. Ibu Partinah juga menyayangkan 

bahwa pada tabung gas elpiji 3 kg tidak dicantumkan petunjuk pemakaian 

dan cara penanggulangan bahaya elpiji.  

Pengguna elpiji 3 kg lainnya yaitu Ibu Utami, menurutnya 

beberapa keluhan sebenarnya sering beliu temukan. Keluhan itu antara lain 

: berat tabung gas yang kurang dari berat sebenarnya, tidak adanya 

kejelasan petunjuk pemakaian dan keamanan, dan banyaknya oknum-

oknum yang mengatasnamakan Pertamina yang ujung-ujungnya Ibu Utami 

disuruh membeli aksesoris elpiji 3 kg yang harganya selangit. Ibu Utami 

memberikan pendapat bahwa seharusnya Pertamina lebih giat lagi 

memberikan sosialilasi seputar tabung gas elpiji 3 kg tidak hanya diawal 

program konversi saja melainkan harus dijadikan kegiatan yang terjadwal. 
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Keterangan lainnya menurut Ibu Maria Suprapti bahwa hak-haknya 

sebagai konsumen gas elpiji 3 kg dilindungi oleh hukum, akan tetapi 

beliau tidak mengetahui secara pasti hak dan pihak-pihak yang melindungi 

hak-haknya. Beliau beropini bahwa akan “merasa cukup” ketika terjadi 

kecelakaan yang disebabkan oleh tabung gas elpiji 3 kg hanya akan 

melapor kepada pihak yang berwajib (Kepolisian), untuk tindak lanjutnya 

juga akan diserahkan kepada pihak tersebut. Selama menggunakan tabung 

gas elpiji 3 kg Ibu Maria beliau tidak mengetahui bahwa ada Undang-

Undang Perlindungan Konsumen yang melindungi hak-haknya sebagai 

konsumen gas elpiji 3 kg di Kota Semarang.  

Penulis meminta keterangan juga pada Ibu Masamah, bahwa hak-

haknya sebagai konsumen gas elpiji 3 kg dilindungi oleh hukum. Ibu 

Masamah tidak mengetahui hak dan pihak-pihak yang melindungi hak-

haknya. Beliau berpikiran ketika terjadi kecelakaan yang disebabkan oleh 

tabung gas elpiji 3 kg hanya akan melapor kepada Pak RT setempat serta 

pihak yang berwajib (Kepolisian), untuk tindak lanjutnya juga akan 

diserahkan kepada pihak tersebut. Permasalahan ganti kerugianpun juga 

Ibu Masamah serahkan sepenuhnya kepada pemerintah. Ibu Masamah 

mengaku tidak mau ambil pusing untuk menuntut ganti kerugian. Undang-

Undang Perlindungan Konsumen yang melindungi Ibu Masamah sebagai 

konsumen gas elpiji 3 kg tidak diketahui oleh beliau. Ibu Masamah 

menganggap pemerintah salah karena tidak memberikan informasi 
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terhadap dirinya tentang adanya Undang-Undang Perlindungan 

Konsumen. 

Berdasarkan keterangan Ibu Wati, beliau tidak mengetahui bahwa 

sebagai konsumen gas elpiji 3 kg hak-haknya dilindungi oleh hukum. 

Beliau tidak mengetahui bahwa di Indonesia berlaku Undang-Undang 

Perlindungan Konsumen. Ibu Wati merasa selama ini belum pernah ada 

yang mengusik keleluasaannya dalam menggunakan tabung gas elpiji 3 kg. 

Ibu Wati mengaku tidak mengetahui pihak-pihak yang melindungi hak-

haknya sebagai konsumen gas elpiji 3 kg. Ibu Wati beralasan tidak ada 

yang memberi tahu pihak-pihak yang melindungi hak-haknya sebagai 

konsumen gas elpiji 3 kg. Tidak berbeda jauh dengan Ibu Wagiyo, beliau 

tidak mengetahui adanya sosialisasi konversi minyak tanah ke gas. Ibu 

Wagiyo mengaku tidak mengetahui ada Undang-Undang Perlindungan 

Konsumen. Ibu Wagiyo juga tidak mengetahui pihak-pihak yang 

melindungi hak-haknya sebagai konsumen gas elpiji 3 kg. Ibu Wagiyo 

akan meminta kebaikan hati pemerintah apabila terjadi kerugian saat 

menggunakan tabung gas elpiji 3 kg. Ibu Wagiyo mengaku tentang 

ketidaktahuannya tentang hukum. 

Sesuai keterangan dari Ibu Mujiah sangat penting sekali diadakan 

sosialisasi tentang pengunaan, bahaya dan prosedur layanan konsumen gas 

elpiji 3 kg. Menurut Ibu Mujiah sosialisasi harus diadakan lebih terjadwal 

lagi agar masyarakat tidak lupa. Beliau mengaku tentang hak-haknya 

sebagai konsumen karena merasa tidak ada pihak yang memberikan 
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indormasi. Beliau juga tidak mengetahui prosedur layanan konsumen 

karena menurut beliau harusnya di tabung gas harus disertakan informasi 

yang jelas selain beratnya saja. 

Ibu Mujiah juga tidak mengetahui Undang-Undang Perlindungan 

Konsumen dengan alasan tidak ada yang memberi tahu. Keterangan Ibu 

Sri Suyantini tidak berbeda jauh dengan Ibu Mujiah. Ibu Sri tidak 

mengetahui bahwa ada sosialisasi tentang tabung gas elpiji 3 kg karena 

merasa tidak ada pihak yang memberitahunya. Menurut Ibu Sri, 

seharusnya diadakan sosialisasi mengenai penggunaan, bahaya serta 

layanan konsumen gas elpiji 3 kg. Beliau menyalahkan Pertamina akibat 

dari tidak dicantumkannya petunjuk penggunaan dan peringatan bahaya 

pada tabung gas elpiji 3 kg. Beliau juga mengaku mengetahui iklan ajakan 

menggunakan elpiji 3 kg hanya melalui media televisi. Beliau tidak tahu 

bahwa ada poster-poster dan pamflet tentang elpiji 3 kg. Beliau mengaku 

tidak mengetahui bahwa ada Undang-Undang Perlindungan Konsumen. 

Keterangan yang sama juga diberikan oleh Ibu Ratna dan Ibu Rukimah. 

Penulis juga meminta keterangan dari Bapak Ngargono (Ketua 

Yayasan LP2K Semarang). Menurut Bapak Ngargono banyak kendala 

yang dihadapi guna menciptakan kesadaran hukum masyarakat Kota 

Semarang untuk memperjuangkan hak-haknya sebagai konsumen gas 

elpiji 3 kg apabila merasa dirugikan. Permasalahan yang lain seperti 

regulasi yang tidak berpihak kepada konsumen. Regulasi tersebut adalah 

Undang-Undang Perlindungan konsumen. Makna hak konsumen di Pasal 4 
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Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen 

belum bisa melindungi hak-hak konsumen. 

Tanpa kita sadari isi dari regulasi tersebut sedikit lebih banyak 

berpihak kepada pelaku usaha, jadi bisa dikatakan bahwa bargaining 

position dari konsumen sudah kalah. Selain itu konsumen berdalih tidak 

mau “ribet” dalam mengurusi masalahnya ketika merasa dirugikan oleh 

pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. Selain karena tidak ingin ribet 

ada juga yang bilang karena faktor kesibukan yang tidak bisa 

ditinggalkanlah yang menjadi alasan beberapa konsumen. Hal ini diketahui 

oleh Bapak Ngargono karena beliau pernah turun langsung ke lapangan 

dan bertanya kepada beberapa orang masyarakat konsumen gas elpiji 3 kg 

di Kota Semarang. 

Kendala yang dihadapi dalam mewujudkan masyarakat yang sadar 

hukum terhadap hak-haknya sebagai konsumen gas elpiji 3 kg di Kota 

Semarang ialah keinginan konsumen sendiri yang kurang untuk membela 

hak-haknya sebagai konsumen. Secara umum sebenarnya masyarakat 

sendirilah yang seharusnya berinisiatif untuk menciptakan kesadaran 

hukum itu sendiri. Konsumen kebanyakan mempunyai alasan sendiri-

sendiri tentang kurangnya keinginan mereka dalam mewujudkan 

kesadaran hukum. Masyarakat yang sadar hukum maka akan bermanfaat 

untuk mewujudkan perlindungan konsumen yang baik di Kota 

Semarang.(wawancara dengan Bapak Abdun Mufid, Kabid Pengabdian 

dan Pengabdian Masyarakat, LP2K Semarang). 
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Keterangan lainnya ialah dari Bapak Muh. Munawir (Staff Harian 

LP2K Semarang). Kendala dalam mewujudkan masyarakat Kota 

Semarang yang sadar akan hak-haknya sebagai konsumen gas elpiji 3 kg 

ialah minimnya sosialisasi yang dilakukan oleh pemerintah. Menurut 

beliau tidak bisa dipungkiri bahwa pengetahuan hukum masyarakat juga 

menentukan tingkat kesadaran masyarakat akan hak-haknya sebagai 

konsumen gas elpiji 3 kg. Masyarakat sendiri sebagai konsumen gas elpiji 

3 kg seharusnya juga turut aktif untuk mencari tahu informasi tentang 

produk yang digunakannya. Kenyataannya selama ini mayoritas 

masyarakat Kota Semarang masih sangat pasif dalam memperjuangkan 

hah-haknya sebagai konsumen gas elpiji 3 kg. Kenyataan yang ada 

sekarang ini didukung dengan minimnya aduan masyarakat terhadap 

produk gas elpiji 3 kg. Tidak bisa dipungkiri memang minimnya aduan 

tadi tidak lantas menunjukkan bahwa kesadaran masyarakat Kota 

Semarang untuk memperjuangkan hak-haknya itu rendah bisa saja malah 

sebaliknya masyarakat telah puas dengan produk Gas elpiji 3 kg. 

Penulis juga meminta keterangan Bapak Yuli Hastomo (Staff Sales 

Representative, Bagian Gas Domestik, PT. Pertamina Region IV) kendala 

dalam mewujudkan kesadaran masyarakat Kota Semarang untuk 

memperjuangkan hak-haknya sebagai konsumen gas elpiji 3 kg adalah 

sudah baiknya pelayanan yang diberikan oleh Pertamina. Selain itu 

permasalahan-permasalahan yang konsumen temui hanya permasalahan 

kecil saja dan tidak perlu dibesar-besarkan. Permasalahan itu misalkan 
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berdesisnya tabung gas elpiji 3 kg pihak Pertamina sudah memberikan 

arahan agar tabung tersebut segera dibawa ke ruang terbuka, apabila dirasa 

perlu segera menukarkan tabung tersebut kepada agen elpiji 3 kg terdekat 

secara gratis. Kasus-kasus yang terjadi selama ini juga telah diusahakan 

oleh pihak Pertamina diselesaian secara baik dan kemanusian. 

Keterangan yang lain dari Bapak Eko Sigiarta (G serve LPG dan 

Gas Product Region IV). Kendala yang menyebabkan rendahnya 

kesadaran masyrakat sebagai konsumen ialah pasifnya sikap masyarakat 

tentang keluhannya. Pihak Pertamina sudah melakukan berbagai macam 

usaha untuk memberikan pelayanan prima demi keamanan, kenyamanan, 

dan keselamatan konsumen. Publikasi juga sudah dilakukan Pertamina 

antara lain melalui sosialisasi-sosialisasi di berbagai daerah di Indonesia. 

Poster-poster serta pamflet-pamflet telah tersebar di semua agen elpiji 3 

kg. Selain itu melalui media elektronik seperti iklan di televise, radio, 

internet, surat kabar, dll. 

Penjelasan lebih lanjut diberikan oleh Bapak Ari H (HRD PT. 

Pertamina (Persero) UPMS IV Semarang), selama ini kesadaran hukum 

masyarakat Kota Semarang akan hak-haknya sebagai konsumen gas elpiji 

3 kg masih rendah. Keadaan ini disebabkan oleh dua kemungkinan. 

Kemungkinan yang pertama masyarakat telah merasa puas dengan 

pelayanan dan perlindungan hak-hak konsumen oleh PT. Pertamina serta 

pihak pihak yang terkait seperti : SPBE, Agen Elpiji, Pangkalan Elpiji, lalu 

para pengecer gas elpiji 3 kg. Kemungkinan kedua yaitu kurangnya 
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pengetahuan dan pemahaman konsumen tentang sosialisasi  tabung gas 

elpiji 3 kg. Selama ini, Pertamina telah melakukan sosialisasi baik lewat 

media elektronik maupun non elektronik/ cetak.  

Upaya dari PT. Pertamina yang lainnya ialah diwajibkannya para 

agen elpiji untuk menempelkan poster yang berisi tentang petunjuk 

penggunaan dan penanggulangan bahaya elpiji 3 kg. Kewajiban tersebut 

juga diterapkan pada setiap komponen yang menjual tabung gas elpiji 3 

kg. Berdasarkan dua kemungkinan tadi memang tidak bisa dipungkiri 

faktor human error menjadi kandidat terkuat dalam kurangnya kesadaran 

hukum masyarakat akan hak-haknya sebagai konsumen gas elpiji 3 kg. 

Selain itu informasi mengenai seluk beluk elpiji 3 kg telah disampaikan 

kepada masyarakat melalui penyuluhan dan sosialisasi yang dilakukan 

oleh PT. Pertamina (persero) bekerja sama dengan Pemerintah Kota 

Semarang namun kembali lagi kepada kesadaran dan kelalaian masyarakat 

yang massih rendah dalam menerapkan materi mengenai elpiji 3 kg 

tersebut. 

4.1.3 Upaya Untuk Mewujudkan Masyarakat Yang Sadar Hukum di Kota 

Semarang Tentang Hak-haknya Sebagai Konsumen Gas Elpiji 3 kg 

Berdasarkan hasil penelitian dengan membandingkan informasi 

yang diperoleh dari narasumber dan fakta yang terjadi di lapangan, dapat 

diatakan PT. Pertamina (persero) telah cukup melakukan berbagai macam 

upaya guna perwujudan pelaksanaan perlindungan konsumen yang baik 
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dan kondusif. Beberapa upaya itu antara lain: telah dilakukannya 

sosialisasi penggunaan dan bahaya elpiji 3 kg di masing-masing kelurahan 

di Kota Semarang, memberikan ganti kerugian yang pantas terhadap 

korban kecelakaan yang disebabkan oleh tabung gas elpiji 3 kg sebagai 

bentuk pertanggungjawaban PT. Pertamina (persero).  

Menurut Bapak Ari H, PT. Pertamina (persero) memberikan ganti 

kerugian berdasarkan kriteria-kriteria tertentu yang menjadi ukuran korban 

kecelakaan layak tidaknya korban mendapat ganti kerugian dari PT. 

Pertamina (persero), antara lain : 

a. Bahwa ledakan gas elpiji 3 kg tersebut berasal dari kecelakaan 

murni. Bukan faktor kelalaian dari korban yang menyebabkan 

kecelakaan tersebut.  

b. Bahwa ledakan tabung gas elpiji 3 kg tersebut bukan berasal 

dari perangkat atau aksesoris gas yang merupakan dari 

perangkat konversi yang sudah diganti. 

Menurut Bapak Ari H, meski terdapat kriteria dalam memberikan 

ganti kerugian, PT. Pertamina (persero) tidak memberikan batasan-

batasan untuk mengganti kerugian korban kecelakaan akibat elpiji 3 kg, 

PT. Pertamina (persero) tetap akan mengganti seluruh kerugian yang 

diderita oleh konsumen yang menjadi korban. Walaupun dalam 

penyelidikan beberapa kasus ledakan elpiji 3 kg terdapat banyak 

kejanggalan yang ditemukan oleh pihak PT. Pertamina (Persero), 
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misalnya penyebab dari ledakan tabung gas elpiji 3 kg berasal dari 

kelalaian konsumen sendiri yang mestinya menjadi tanggung jawab 

korban tersebut. Berdasarkan hal tersebut Pertamina tetap akan mengganti 

seluruh kerugian yang diderita oleh korban. 

Bentuk-bentuk ganti kerugian sebagai bentuk pertanggungjawaban 

PT. Pertamina (Persero) diberikan berdasarkan kerugian yang diderita 

oleh korban, yaitu sebagai berikut : 

1. Luka Bakar 

Luka Bakar dibagi menjadi dua jenis, yaitu : 

a. Luka Bakar Ringan 

Penganganannya melalui rawat jalan dengan dokter spesialis yang 

ditunjuk oleh korban. Lama perawatan relative, sesuai dengan 

anjuran dokter dan keadaan luka bakar korban. Bentuk ganti 

ruginya adalah mengganti seluruh biaya rawat jalan yang 

dilakukan oleh korban dan biaya obat yang harus dikonsumsi oleh 

korban dengan menunjukkan kwitansi dari dokter dan apotek 

sebagai tanda bukti. 

b. Luka Bakar Berat 

Luka bakar berat penanganannya melalui perawatan di rumah 

sakit. Lama perawatanya relatif, sesuai dengan anjran rumah sakit 

dan keadaan luka korban. Bentuk ganti ruginya ialah dengan 

mengganti sekuruh  biaya rumah sakit, berapapun besarnya dan 
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memberikan uang tambahan untuk keluarga yang tujuannya untuk 

membeli obat yang harus dibeli di luar rumah sakit atau biaya 

untuk transportasi selama perawatan di rumah sakit dan sebagai 

biaya hidup apabila secara ketidaksengajaan korban adalah tulang 

punggung keluarga. 

2. Meninggal 

Korban yang meninggal mendapat santunan berupa santunan 

pemakaman sebesar dua juta rupiah dan santunan kematian sebesar 

dua puluh lima juta rupiah dan sifatnya tetap. 

3. Kerusakan Material 

Korban ledakan gas elpiji 3 kg juga mendapatkan ganti rugi atas alat-

alat rumah tangganya yang rusak akibat ledakan tabung gas elpiji 3 

kg. Santunan yang diberikan bersifat relative sesuai barang yang 

rusak. 

Keterangan lainnya dari Bapak Eko semua usaha yang telah 

dilakukan PT. Pertamina (Persero) tidak lain adalah upaya untuk 

mewujudkan kesadaran masyarakat utnuk meminimalisir adanya 

kecelakaan dan kerugian akibat tabung gas elpiji 3 kg. Segala upaya 

pemberdayaan konsumen yang dilakukan oleh PT. Pertamina tidak 

berhenti begitu saja. Upaya itu antara lain : memasang iklan di televisi 

tentang ajakan penggunaan elpiji 3 kg sebagai bahan bakar alternatif yang 

aman dan paling terjangkau serta tips menggunakan elpiji 3 kg secara 
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aman, selain itu adanya poster-poster dan pamflet yang terdapat pada 

SPBE, Agen elpiji 3 kg, dan pangkalan elpiji 3 kg. 

4.2 Pembahasan 

4.2.1 Kesadaran Hukum Masyarakat Kota Semarang Sebagai Konsumen 

Gas Elpiji 3 kg Tentang Hak-haknya Sebagai Konsumen 

Berdasarkan hasil penelitian, ditemukan bahwa Kesadaran Hukum 

Masyarakat Kota Semarang sebagai konsumen gas elpiji 3 kg tentang 

hak-haknya sebagai konsumen masih rendah. Hak-hak konsumen gas 

elpiji 3 kg kurang lebihnya telah diatur di dalam Undang-Undang 

Perlindungan Konsumen. Regulasi ini seharusnya menjadi acuan 

konsumen untuk memperjuangkan hak-haknya. Rendahnya pengetahuan 

konsumen terhadap undang-undang ini menjadi salah satu pemicu 

lemahnya kesadaran hukum konsumen tentang hak-haknya sebagai 

konsumen gas elpiji 3 kg di Kota Semarang. Berdasarkan penelitian yang 

terjadi di masyarakat Kota Semarang saat ini ialah stigma tidak mau ribet 

dan ingin terima beres saja dalam permasalahan yang ditimbulkan oleh 

tabung gas elpiji 3 kg. Mayoritas konsumen gas elpiji 3 kg di Kota 

Semarang tidak mengetahui pihak-pihak yang melindungi hak-haknya 

sebagai konsumen gas elpiji 3 kg. Keadaan ini didukung oleh 

ketidaktahuan masyarakat tentang hak-haknya sebagai konsumen 

sebenarnya dilindungi undang-undang. 
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Konsumen gas elpiji 3 kg di Kota Semarang tidak mengetahui 

prosedur perlindungan serta pelayanan konsumen yang dilakukan oleh 

PT. Pertamina (Persero). Konsumen selalu berpasrah saja dan tidak 

pernah berinisiatif untuk mencari tahu bentuk perlindungan serta 

pelayanan konsumen yang dilakukan oleh PT. Pertamina (Persero). 

Selain itu LP2K sebagai lembaga swadaya masyarakat yang bergerak 

dalam hal perlindungan konsumen menjadi tidak ada artinya karena sikap 

konsumen yang acuh tak acuh terhadap kerugian atau permasalahan kecil 

yang ditemui ketika menggunakan tabung gas elpiji 3 kg.  

PT. Pertamina (Persero) bersama dengan pemerintah telah 

menyediakan gas elpiji 3 kg kepada masyarakat dengan tingkat 

keamanan yang terjamin dari segi kualitas tabung, aksesoris atau 

perangkat lain yang mendukung penggunaan kompor gas dan juga 

menyangkut masalah sosialisasi yang menyeluruh sampai ke lapisan 

masyarakat paling bawah sekalipun dapat terjangkau oleh PT. Pertamina 

(Persero), sehingga pengetahuan atau informasi mengenai seluk beluk, 

penggunaan, bahaya, cara penanggulangan bahaya serta perlindungan 

konsumen elpiji 3 kg tersampaikan secara maksimal. Apabila sampai saat 

ini masih ada keluhan maupun ledakan gas elpiji 3 kg maka akan 

berdampak pada hilangnya kepercayaan dari masyarakat terhadap produk 

Elpiji 3 kg yang disediakan oleh PT. Pertamina (Persero). Selama ini 

kasus yang terjadi adalah kasus ledakan gas dan belum ada konsumen 

yang menyampaikaan keluhan lainnya. Semua kasus ledakan yang terjadi 
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telah diselesaikan oleh PT. Pertamina (Persero), baik dari cara 

penanganan korban ledakan sampai dengan pemberian kompensasi ataau 

ganti kerugian terhadap korban ledakan gas. 

Hal ini telah dibuktikan PT. Pertamina (Persero) dalam memenuhi 

kewajibannya sebagai penyedia jasa atas dasar Undang-Undang 

Perlindungan Konsumen. Berdasarkan Pasal 7 dalam Undang-Undang 

Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen disebutkan 

bahwa kewajiban pelaku usaha atau penyedia jasa yaitu : 

a. Beritikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya; 

b. Memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai 

kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa serta memberi penjelasan 

penggunaan, perbaikan dan pemeliharaan; 

c. Memperlakukan atau melayani konsumen secara benar dan jujur 

serta tidak diskriminatif; 

d. Menjamin mutu barang dan atau jasa yang diproduksi dan atau 

diperdagangkan berdasarkan ketentuan standar mutu barang dan 

atau jasa yang berlaku; 

e. Memberi kesempatan kepada konsumen untuk menguji, dan atau 

mencoba barang dan atau jasa tertentu serta memberi jaminan dan 

atau garansi atas barang yang dibuat dan atau yang 

diperdagangkan; 

f. Memberi kompensasi, ganti rugi dan atau penggantian atas 

kerugian akibat penggunaan, pemakaian dan pemanfaatan barang 

dan atau jasa yang diperdagangkan; 

g. Memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian apabila 

barang dan/atau jasa yang dterima atau dimanfaatkan tidak sesuai 

dengan perjanjian. 

Hal-hal negatif yang marak di masyarakat Kota Semarang 

khusunya konsumen gas elpiji 3 kg yaitu sering mengabaikan petunjuk 

penggunaan tabung gas elpiji 3 kg secara aman. Hal ini akan berpotensi 

menimbulkan kecelakaan di saat penggunaan tabung gas elpiji 3 kg. 

Apabila kecelakaan terjadi maka yang terjadi ialah citra atau pandangan 



81 
 

 

konsumen gas elpiji 3 kg dan masyarakat luas tehadap integritas PT. 

Pertamina (Persero) dalam menyediakan gas elpiji 3 kg dinilai kurang 

baik bahkan lalai, dan pada akhirnya konsumen yang mengalami 

kecelakaan akan menuntut ganti rugi maupun pertanggungjawaban dari 

PT. Pertamina (Persero). PT. Pertamina sebenarnya juga melakukan 

investigasi apabila terjadi kecelakaan yang berkaitan dengan tabung gas 

elpiji 3 kg sehingga nantinya akan ditemukaan penyebab kecelakaan 

tersebut, berasal dari dari tabung atau bahkan disebabkan oleh kelalaian 

konsumen. Akan tetapi selama ini apabila terjadi kasus ledakan gas PT. 

Pertamina selalu turun tangan untuk memberikan pertanggungjawaban. 

Salah satu hal yang mendasari konsumen harus menumbuhkan 

kesadaran hukum terhadap hak-haknya sebagai konsumen ialah 

tersedianya payung hukum konsumen di Indonesia yaitu Undang-Undang 

Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen. Berdasarkan 

Undang-Undang Perlindungan Konsumen, setiap penyedia jasa atau 

pelaku usaha haruslah memahami hak konsumen. Hal ini tertuang dalam 

Pasal 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan 

Konsumen, yaitu : 

a. Hak atas kenyamanan, keamanan dan keselamatan dalam 

mengkonsumsi barang dan atau jasa; 

b. Hak untuk memilih barang dan atau jasa serta mendapatkan barang 

dan atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta 

jaminan yang dijanjikan; 

c. Hak atas informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan 

jaminan barang dan atau jasa; 

d. Hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan/atau 

jasa yang digunakan; 
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e. Hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan dan upaya 

penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut; 

f. Hak untuk mendapat pembinaan dan pendidikan konsumen; 

g. Hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta 

tidak diskriminatif; 

h. Hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi/penggantian, apabila 

barang dan atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian 

atau tidak sebagaimana mestinya; 

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

undangan lainnya. 

PT. Pertamina (Persero) telah memenuhi kewajiannya baik yang 

tertuang dalam Pasal 7 Undang-Undang Perlindungan Konsumen guna 

mewujudkan perlindungan hukum terhadap hak-hak konsumen yang 

tertuang dalam Pasal 4 Undang-Undang Perlindungan Konsumen. 

Kesadaran hukum dari konsumen masih rendah yang menjadi penyebab 

seakan-akan semua pihak yang terkait dalam perlindungan hukum 

terhadap konsumen gas elpiji 3 kg di Kota Semarang menjadi terkesan 

pasif. 

Penilaian kurangnya kesadaran hukum masyarakat ini berdasarkan 

beberapa indikator, menurut Soerjono Soekanto (1982: 152) antara lain : 

a. pengetahuan hukum 

b. pemahaman hukum 

c. sikap hukum 

d. pola perilaku hukum 

 

Penelitian yang dilakukan penulis menggunakan indikator yang 

kedua yaitu pemahaman hukum. Berdasarkan hasil penelitian penulis 

masyarakat Kota Semarang belum memenuhi indikatorr pemenuhan 

kesadaran hukum masyarakat. Penulis berpendapat bahwa memang 
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kesadaran hukum masyarakat Kota Semarang akan hak-haknya sebagai 

konsumen gas elpiji 3 kg masih rendah. 

4.2.2 Kendala Dalam Perwujudan Kesadaran Hukum Masyarakat Kota 

Semarang Akan Hak-haknya Sebagai Konsumen Gas Elpiji 3 kg 

Berdasarkan penelitian, rendahnya kesadaran hukum masyarakat 

sendiri disebabkan oleh beberapa faktor yang menjadi kendala, yaitu : 

a. Rendahnya pengetahuan dan pendidikan konsumen dalam 

penggunaan dan penanggulangan bahaya elpiji 3 kg serta 

perlindungan konsumen, 

b. Kurangnya intensitas sosialisasi penggunaan, bahaya, prosedur 

pelayanan dan pengaduan keluhan konsumen gas elpiji 3 kg, 

c. Sikap acuh tak acuhnya konsumen terhadap prosedur penggunaan 

tabung gas elpiji 3 kg secara baik dan benar, 

d. Lemahnya pengetahuan konsumen terhadap regulasi yang berlaku 

di Indonesia tentang perlindungan konsumen yaitu Undang-

Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. 

e. Kurangnya pengetahuan  konsumen dalam hal prosedur pengaduan 

keluhan konsumen gas elpiji 3 kg di Kota Semarang, 

f. Konsumen masih belum peduli dan sadar akan hak-hak konsumen 

yang diatur dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen. 

Berdasarkan penelitian pengetahuan konsumen mengenai hak-

haknya sebgaai konsumen gas elpiji 3 kg masih sangat kurang. Fakta ini 
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didukung dengan kurang mengertinya konsumen dalam penggunaan serta 

penanggulangan bahaya tabung gas elpiji 3 kg. Konsumen mengabaikan 

sisi keamanan penggunaan tabung gas elpiji 3 kg dengan masih 

digunakannya perangkat-perangkat keluaran program konversi. PT. 

Pertamina (Persero) menginformasikan bahwa peralatan pendukung 

tersebut secara teori telah usang karena telah digunakan selama bertahun-

tahun. Kelalaian masyarakat ini seringkali menimbulkan problema dalam 

masyarakat misalnya di tahun-tahun sebelum 2013 masih banyaknya 

kasus-kasus ledakan gas elpiji 3 kg di berbagai daerah.  

Berdasarkan hasil penelitian, kurangnya intensitas sosialisasi 

terhadap masyarakat konsumen gas elpiji 3 kg oleh PT. Pertamina juga 

menjadi penyebab lemahnya kesadaran masyarakat serta pengetahuan 

masyarakat mengenai pentingnya faktor keselamatan dalam menggunakan 

suatu produk. Penyebab yang lain ialah konsumen sering acuh tak acuh 

dengan permasalahan kecil yang dirasa konsumen masih bisa ditangani 

sendiri. Seharusnya konsumen menyampaikan keluhannya itu sekecil 

apapun permasalahannya terhadap PT. Pertamina (Persero).  

Tujuannya bukan untuk menjatuhkan pihak PT. Pertamina namun 

untuk menjadi bahan refleksi agar PT. Pertamina agar terus meningkatkan 

jaminan perlindungan serta pelayanan yang maksimal terhadap konsumen 

gas elpiji 3 kg di Kota Semarang serta mutu produk tabung gas elpiji 3 kg. 

Konsumen banyak yang berpasrah dengan nasibnya apabila terjadi 

kecelakan akibat menggunakan tabung gas elpiji 3 kg. Harapan dari 
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konsumen tentang adanya pemerintah yang responsif selalu menjadi 

andalan konsumen apabila mengalami permasalahan kecelakaan. 

Seharusnya konsumen aktif untuk memperjuangkan hak-haknya sendiri 

karena sebenarnya urusan pemerintah tidak hanya untuk mengurus hak-

hak konsumen saja adakalanya pasti ada yang terlewat.  

Peran LP2K Semarang sendiri menjadi sangat sulit posisinya 

akibat dari sikap konsumen itu sendiri. LP2K seharusnya menerima aduan 

lalu baru bisa meelaporka kepada pihak-pihak yang berkaitan. Selama ini 

yang terjadi malah sebaliknya kurangnya minat konsumen gas elpiji 3 kg 

untuk mengadukan keluhannya kepada LP2K menjadi kendala dalam 

menumbuhkan kesadaran masyarakat akan hak-haknya. Kendala lainnya 

ialah konsumen masih belum peduli dan sadar akan hak-haknya. 

Masyarakat Kota Semarang sebagai konsumen gas elpiji 3 kg juga kurang 

memiliki rasa solidaritas antar sesama konsumen gas elpiji 3 kg. Sikap 

konsumen yang merasa puas dan benar menyebabkan kurangnya keinginan 

konsumen untuk membela hak-haknya yang dilanggar.  

Berdasarkan hasil penelitian ditemukan fakta bahwa 

pendistribusian tabung gas elpiji 3 kg  tidak dilakukan penjualan secara 

langsung oleh PT. Pertamina (Persero) kepada konsumen gas elpiji 3 kg 

yaitu masyarakat Kota Semarang. Proses pendistribusian yang dilakukan 

oleh PT. Pertamina (Persero) ialah melalui agen-agen elpiji 3 kg. Agen-

agen elpiji 3 kg menjadi distributor  untuk bisa menyalurkan tabung gas 

elpiji 3 kg agar bisa sampai ke pangkalan dan pengecer tabung gas elpiji 3 



86 
 

 

kg. Tabung gas elpiji 3 kg dalam hal ini mengalami perjalanan yang 

panjang untuk sampai ke tangan konsumen. Proses pendistribusian ini 

menimbulkaan berbagai masalah yaitu terjadinya kebocoran tabung gas 

elpiji 3 kg bahkan kelangkaan. Penemuan fakta ini memperkuat bahwa 

adanya peran agen dalam menimbulkan kerugian pada konsumen gas elpiji 

3 kg. 

Proses pendistribusian tabung gas elpiji 3 kg seringkali terlihat cara 

pengangkutan tabung gas elpiji 3 kg dengan cara dibanting maupun 

dilempar ke kendaraan pengangkut yang menimbulkan benturan yang 

sangat keras antar tabung gas elpiji 3 kg. Kegiatan oknum di luar 

pengawasan PT. Pertamina (Persero) ini yang bisa memicu adanya 

kebocoran tabung. Adanya oknum yang tidak bertanggung jawab menjadi 

penyebab masyarakat akan berasumsi jelek terhadap PT. Pertamina 

(Persero). Atas asumsi masyarakat yang telah jelek juga berpotensi 

menjadi kendala dalam mewujudkan masyarakat yang sadar akan hak-

haknya sebagai konsumen gas elpiji 3 kg. 

4.2.3 Upaya Untuk Mewujudkan Masyarakat Yang Sadar Hukum di Kota 

Semarang Tentang Hak-haknya Sebagai Konsumen Gas Elpiji 3 kg 

Berdasarkan hasil penelitian upaya yang dilakukan oleh LP2K 

sebagai lembaga yang bergerak dalam bidang Pembinaan dan 

Perlindungan selalu mengupayakan dan memberikan perlindungan 

terhadap konsumen. Upaya pendekatan-pendekatan dan upaya 
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penyelesaian berbagai macam keluhan dari konsumen tabung gas elpiji 3 

kg telah dilakukan oleh LP2K.  

Upaya-upaya itu diantaranya : 

a. Memberikan sosialisasi penggunaan tabung gas elpiji 3 kg secara 

baik dan benar setelah adanya program konversi dari pemerintah, 

b. Menyampaikan setiap keluhan konsumen terhadap pihak terkait 

yaitu Pemerintah, Pertamina, Hiswana Migas, serta media massa, 

c. LP2K selalu mengupayakan bukti-bukti yang kuat dan lengkap 

agar segera ditanggapi oleh PT. Pertamina dan menyampaikan 

kepada media masssa agar massyarakat luas mengetahuinya, 

d. Selalu melakukan lobi khusus dengan Sales Representative Gas 

Domestik Pertamina apabila ada konsumen yang mengadu ke 

LP2K, 

PT. Pertamina (Persero) telah mengusahakan agar masyarakat 

Kota Semarang yang menjadi konsumen gas elpiji 3 kg yang sadar 

dengan hak-haknya dengan cara :  

a. Memberikan sosialisasi mengenai seluk beluk dan bahaya 

elpiji 3 kg 

b. Memberikan pelayanan yang maksimal terhadap konsumen gas 

elpiji 3 kg 
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c. Memberikan tanggungjawab produk terhadap konsumen yang 

mengalami kerugian 

PT. Pertamina menyadari bahwa setiap pelaku usaha bertanggung 

jawab atas barang yang diperdagangkan dan atau diproduksinya jika 

barang yang diperdagangkan dan atau diprodukssinya menimbulkan 

kerugian pada konsumen. Kerugian itu dapat dicontohkan misalnya 

adanya korban ledakan gas elpiji 3 kg. Bentuk-bentuk kerugian tersebut 

tentunya juga memiliki bentuk pertanggungjawaban yang berbeda-beda 

pula. Konsumen gas elpiji 3 kg di Kota Semarang apabila dirugikan dapat 

menggugat pihak yang menimbulkan kerugian itu secara hukum. Pihak-

pihak yang dapat digugat itu antara lain produsen, agen, pedagang eceran, 

serta pihak-pihak yang berkaitan dalam pemasaran produk gas elpiji 3 kg 

di Kota Semarang. Gugatan tersebut hanya bisa didasarkan dan tergantung 

dari pihak yang telah terbukti melakukan pelanggaran yang berkaibat 

kerugian konsumen gas elpiji 3 kg. Bentuk gugatan yang lazim digunakan 

ialah gugatan wanprestasi serta perbuatan melawan hukum. 

PT. Pertamina (Persero) telah berusaha untuk memenuhi 

kewajibannya sebagai pelaku usaha selama ini. Hal ini semata-mata untuk 

menimbulkan kepercayaan dari konsumen gas elpiji 3 kg di Kota 

semarang. Apabila kepercayaan tesebut telah terbentuk maka secara 

langsung kesadaran masyarakat Kota Semarang akan hak-haknya sebagai 

konsumen akan meningkat. Berdasarakan hasil pengamatan, upaya PT. 
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Pertamina untuk bertanggungjawab terhadap konsumen korban kecelakaan 

gas elpiji 3 kg antara lain : 

1. Luka Bakar 

Luka Bakar dibagi menjadi dua jenis, yaitu : 

a. Luka Bakar Ringan 

Penganganannya melalui rawat jalan dengan dokter spesialis yang 

ditunjuk oleh korban. Lama perawatan relative, sesuai dengan 

anjuran dokter dan keadaan luka bakar korban. Bentuk ganti 

ruginya adalah mengganti seluruh biaya rawat jalan yang 

dilakukan oleh korban dan biaya obat yang harus dikonsumsi oleh 

korban dengan menunjukkan kwitansi dari dokter dan apotek 

sebagai tanda bukti. 

b. Luka Bakar Berat 

Luka bakar berat penanganannya melalui perawatan di rumah 

sakit. Lama perawatanya relatif, sesuai dengan anjran rumah sakit 

dan keadaan luka korban. Bentuk ganti ruginya ialah dengan 

mengganti sekuruh  biaya rumah sakit, berapapun besarnya dan 

memberikan uang tambahan untuk keluarga yang tujuannya untuk 

membeli obat yang harus dibeli di luar rumah sakit atau biaya 

untuk transportasi selama perawatan di rumah sakit dan sebagai 

biaya hidup apabila secara ketidaksengajaan korban adalah tulang 

punggung keluarga. 
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c. Meninggal 

Korban yang meninggal mendapat santunan berupa santunan 

pemakaman sebesar dua juta rupiah dan santunan kematian sebesar 

dua puluh lima juta rupiah dan sifatnya tetap. 

d. Kerusakan Material 

Korban ledakan gas elpiji 3 kg juga mendapatkan ganti rugi atas alat-

alat rumah tangganya yang rusak akibat ledakan tabung gas elpiji 3 

kg. Santunan yang diberikan bersifat relative sesuai barang yang 

rusak. 

Ganti kerugian ini merupakan salah satu bentuk 

pertanggungjawaban dari PT. Pertamina (Persero) sebagai pelaku usaha 

utama dalam melaksanakan upaya perlindungan dan pelayanan terhadap 

konsumen. Bentuk tanggung jawab yang dilakukan oleh PT. Pertamina 

(Persero) sesuai dengan prinsip tanggung jawab mutlak. Prinsip tanggung 

jawab mutlak dalam hukum perlindungan konsumen secara umum 

digunakan untuk menjerat pelaku usaha, khususnya produsen barang yang 

merugikan konsumen. Tanggung jawab pelaku usaha timbul apabila 

barang dan atau jasa yang dihasilkan pelaku usaha menimbulkan kerugian 

bagi pengguna, maka kerugian yang dirasakan oleh konsumen tersebut 

harus menjadi resiko yang harus ditanggung oleh pelaku usaha. 

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan 

Konsumen telah disebutkan dalam Pasal 4, bahwa : 
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“pengguna barang dan/atau jasa mempunyai hak untuk 

mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan/atau 

penggantian, apabila barang dan/atau jasa yang 

diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak 

sebagaimana mestinya”. 

Sedangkan dalam Pasal 7 ayat 7 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 

1999 Tentang Perlindungan Konsumen disebutkan : 

“Pelaku usaha memiliki kewajiban memberikan 

kompensasi, ganti rugi, dan/atau penggantian apabila 

barang dan/atau jasa yang diterima atau manfaatnya 

tidak sesuai dengan perjanjian”. 

Berkaitan dengan masalah yang dibahas dalam skripsi ini, yaitu 

kesadaran hukum masyarakat Kota Semarang akan hak-haknya sebagai 

konsumen gas elpiji 3 kg akan timbul atas aktifnya konsumen gas elpiji 3 

kg di Kota Semarang dalam menyambut baik upaya-upaya yang telah 

dilakukan oleh LP2K Semarang serta PT. Pertamina (Persero). 
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BAB V 

PENUTUP 

5.1 Simpulan 

 Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, maka dapat ditarik 

kesimpulan sebagai berikut : 

5.1.1 Kesadaran Hukum Masyarakat Kota Semarang Sebagai 

Konsumen Gas Elpiji 3 kg Tentang Hak-haknya Sebagai 

Konsumen 

Setelah melakukan penelitian dan pembahasan dapat disimpulkan 

bahwa berdasarkan indikator pemahaman hukum, kesadaran hukum 

masyarakat Kota Semarang  sebagai konsumen gas elpiji 3 kg tentang hak-

hanya sebagai konsumen masih rendah.  

5.1.2 Kendala Dalam Perwujudan Kesadaran Hukum Masyarakat 

Kota Semarang Akan Hak-haknya Sebagai Konsumen Gas 

Elpiji 3 kg 

Faktor utama yang menjadi kendala dalam mewujudkan kesadaran 

hukum masyarakat Kota Semarang sebagai konsumen gas elpiji 3 kg 

antara lain: 

a. Masih kurangnya tingkat kesadaran konsumen akan hak-

haknya. Tentunya, hal tersebut terkait erat dengan rendahnya 
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pengetahuan dan pendidikan konsumen dalam hal perlindungan 

konsumen. 

b. Rendahnya pengetahuan konsumen dalam penggunaan dan 

penanggulangan bahaya elpiji 3 kg. 

c. Kurangnya intensitas sosialisasi penggunaan, bahaya, prosedur 

pelayanan dan pengaduan keluhan konsumen gas elpiji 3 kg. 

d. Sikap acuh tak acuhnya konsumen terhadap prosedur 

penggunaan tabung gas elpiji 3 kg secara baik dan benar. 

e. Lemahnya pengetahuan konsumen terhadap regulasi yang 

berlaku di Indonesia tentang perlindungan konsumen yaitu 

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan 

Konsumen. 

f. Kurangnya pengetahuan  konsumen dalam hal prosedur 

pengaduan keluhan konsumen gas elpiji 3 kg di Kota 

Semarang. 

g. Konsumen masih belum peduli dan sadar akan hak-hak 

konsumen yang diatur dalam Undang-Undang Perlindungan 

Konsumen 
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5.1.3 Upaya Untuk Mewujudkan Masyarakat Yang Sadar Hukum di 

Kota Semarang Tentang Hak-haknya Sebagai Konsumen Gas 

Elpiji 3 kg 

Berdasarkan penelitian upaya untuk mewujudkan masyarakat yang 

sadar hukum di Kota Semarang tentang hak-haknya sebagai konsumen gas 

elpiji 3 kg yaitu: 

a. Memberikan sosialisasi mengenai penggunaan, bahaya, dan 

pelayanan konsumen secara benar ; 

b. Memberikan pertanggungjawaban produk apabila konsumen 

mengalami kerugian yang berkaitan dengan gas elpiji 3 kg; 

c. Memberikan pengetahuan mengenai hak-hak konsumen yang 

diatur dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen; 

d. PT. Pertamina (Persero) telah berusaha maksimal untuk 

memenuhi kewajibannya sebagai pelaku usaha sesuai dengan 

Undang-Undang Perlindungan Konsumen; 
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5.2 Saran 

Setelah meneliti dan membahas mengenai massalah kesadaran 

hukum masyarakat Kota Semarang tentang hak-haknya sebagai 

konssumen gas elpiji 3 kg, saran yang dapat saya berikan adalah sebagai 

berikut : 

5.2.1 Untuk Konsumen 

a. Perlunya kesadaran bahwa konsumen memiliki hak, kewajiban 

serta perlindungan hukum yang harus harus diberdayakan; 

b. Meningkatkan kualitas pendidikan dan pengetahuan tentang 

hukum. 

5.2.2 Untuk Pemerintah 

a. Pemerintah harus lebih responsif dalam menanggapi setiap keluhan 

yang terjadi di dalam masyarakat; 

b. Pemerintah harus mendukung segala upaya yang dilakukan oleh 

PT. Pertamina (Persero) dalam hal untuk pemberdayaan dan 

perlindungan konsumen gas elpiji 3 kg. 

5.2.3 Untuk PT. Pertamina (Persero) 

a. PT. Pertamina (Persero) bersama Pemerintah Kota Semarang 

meningkatkan kegiatan sosialisasi ke seluruh lapisan masyarakat 

secara terus menerus dan berkelanjutan serta menciptakan 

sosialisasi yang efektif dan optimal. 
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b. PT. Pertamina (Persero) bersama Pemerintah Kota Semarang 

mengadakan kegiatan simulasi tentang penanggulangan bahaya 

tabung gas elpiji 3 kg terhadap masyarakat Kota Semarang.; 

c. PT. Pertamina (Persero) melakukan labeling terhadap tabung gas 

elpiji 3 kg tentang petunjuk pemakaian dan safety tips tabung gas 

elpiji 3 kg agar masyarakat bisa mengerti langsung dari fisik tabung 

gas elpiji 3 kg. 
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2. Peraturan Perundang – undangan 

 

Kitab Undang – Undang Hukum Perdata 

 

Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 Tentang 

Perlindungan Konsumen 

 

Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2001 Tentang 

Minyak dan Gas Bumi 

 

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 104 Tahun 2007 Tentang 

Penyediaan, Pendistribusian dan Penetapan Harga Liquified Petroleum 

Gas 

 

Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 26 Tahun 

2009 tentang Penyediaan dan Pendistribusian Liquefied Petroleum Gas 

 

Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Energi Dan 

Sumber Daya Mineral Nomor 11/ 05 Tahun 2011 Tentang Pembinaan 

dan Pengawasan Pendistribusian Tertutup Liquefied Petroleum Gas 

Tertentu Di Daerah 
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KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 

UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG 

FAKULTAS HUKUM 

 

PEDOMAN WAWANCARA 

 

NAMA  : 

JABATAN  : 

INSTANSI  : 

 

DAFTAR PERTANYAAN: 

1. Berapa banyak keluhan konsumen mengenai gas lpg 3 kg yang diterima LP2K 

sejak adanya program konversi minyak tanah ke gas ? 

JAWABAN :.................................................................................................  

......................................................................................................................  

...................................................................................................................... 

.....................................................................................................................  

2. Permasalahan apa saja yag dikeluhkan konsumen? 

JAWABAN :.................................................................................................  

......................................................................................................................  

...................................................................................................................... 

..................................................................................................................... 

3. Tindakan apa saja yg dilakukan LP2K dalam menanggapi keluhan yg 

disampaikan konsumen tersebut ? 

JAWABAN :................................................................................................. 

...................................................................................................................... 
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...................................................................................................................... 

..................................................................................................................... 

4. Kepada siapa LP2K menyampaikan keluhan konsumen tersebut ? 

JAWABAN :................................................................................................. 

...................................................................................................................... 

...................................................................................................................... 

..................................................................................................................... 

5. Upaya apa saja yg dilakukan LP2K agar keluhan konsumen tersebut dapat 

segera ditanggapi oleh pihak terkait ? 

JAWABAN :.................................................................................................  

...................................................................................................................... 

...................................................................................................................... 

..................................................................................................................... 

6. Kendala apa saja yang dihadapi dalam memperjuangkan keluhan konsumen 

tersebut? 

JAWABAN :.................................................................................................  

...................................................................................................................... 

...................................................................................................................... 

..................................................................................................................... 

7. Adakah  upaya khusus untuk memperjuangkan keluhan konsumen tersebut ? 

JAWABAN :.................................................................................................  

...................................................................................................................... 

...................................................................................................................... 

..................................................................................................................... 
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8. Berdasarkan permasalahan tersebut bangaimana pendapat LP2K mengenai 

kesadaran hukum konsumen akan hak-haknya sebagai  konsumen gas elpiji 3 

kg ? 

JAWABAN :............................................................................................... .. 

...................................................................................................................... 

...................................................................................................................... 

.....................................................................................................................  

9. Adakah upaya khusus untuk meningkatkan kesadaran hukum konsumen akan 

hak-haknya? 

JAWABAN :................................................................................................. 

...................................................................................................................... 

...................................................................................................................... 

..................................................................................................................... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 

UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG 
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FAKULTAS HUKUM 

 

PEDOMAN WAWANCARA 

 

NAMA  : 

JABATAN  : 

INSTANSI  : 

 

DAFTAR PERTANYAAN : 

10. Kebijakan apa saja yang dilakukan oleh PT. Pertamina (Persero) regional IV 

Semarang guna perlindungan hukum terhadap konsumen gas lpg 3 kg ? 

JAWABAN :...................................................................................... 

............................................................................................................ 

........................................................................................................... 

........................................................................................................... 

11. Bagaimana pelaksanaan pelayanan dan perlindungan yang  dilakukan oleh PT. 

Pertamina (Persero)  regional IV Semarang terhadap konsumen gas lpg 3 kg apabila 

terjadi permasalahan teknis yaitu komponen selang karet bocor, regulator rusak, 

katup rusak dan tabung gas mengalami gangguan. 

JAWABAN :...................................................................................... 

............................................................................................................ 

........................................................................................................... 

........................................................................................................... 

12. Bagaimana persiapan atau perencanaan yg dilakukan oleh PT. Pertamina (Persero)  

regional IV Semarang dalam mencegah adanya permasalahan teknis seperti : 
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komponen selang karet bocor, regulator rusak, katup rusak dan tabung gas 

mengalami gangguan ? 

JAWABAN :...................................................................................... 

............................................................................................................ 

........................................................................................................... 

........................................................................................................... 

13. Bagaimana pelaksanaan perlindungan konsumen guna mengatasi masalah teknis 

seperti : komponen selang karet bocor, regulator rusak, katup rusak dan tabung gas 

mengalami gangguan ? 

JAWABAN :...................................................................................... 

............................................................................................................ 

........................................................................................................... 

........................................................................................................... 

14. Tindakan dan dengan cara apa saja untuk mengatasi masalah teknis seperti : 

komponen selang karet bocor, regulator rusak, katup rusak dan tabung gas 

mengalami gangguan ? 

JAWABAN :...................................................................................... 

............................................................................................................ 

........................................................................................................... 

........................................................................................................... 

15. Sarana dan prasarana apa saja untuk mengatasi masalah teknis seperti : komponen 

selang karet bocor, regulator rusak, katup rusak dan tabung gas mengalami gangguan 

? 

JAWABAN :...................................................................................... 

............................................................................................................ 

........................................................................................................... 
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........................................................................................................... 

16. Kendala-kendala  apa saja dalam mengatasi masalah teknis diatas seperti : komponen 

selang karet bocor, regulator rusak, katup rusak dan tabung gas mengalami gangguan 

? 

JAWABAN :...................................................................................... 

............................................................................................................ 

........................................................................................................... 

........................................................................................................... 

17. Kendala-kendala apa saja yang dihadapi dalam pelaksanaan perlindungan dan 

pelayanan terhadap konsumen gas LPG 3 kg di Kota Semarang? 

JAWABAN :...................................................................................... 

............................................................................................................ 

........................................................................................................... 

........................................................................................................... 

18. Upaya yg dilakukan oleh PT. Pertamina (Persero) regional IV Semarang. 

a. Upaya apa yang dilakukan untuk meningkatkan pelayanan terhadap konsumen gas 

lpg 3 kg di Kota Semarang? 

JAWABAN :...................................................................................... 

............................................................................................................ 

........................................................................................................... 

........................................................................................................... 

b. Tindakan apa yg paling tepat agar solusi dalam peningkatan pelayanan terhadap 

konsumen gas lpg 3 kg di Kota Semarang menjadi maksimal ? 

JAWABAN :...................................................................................... 

............................................................................................................ 

........................................................................................................... 
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...........................................................................................................  

c. Adakah upaya khusus untuk masalah tersebut ? 

JAWABAN :...................................................................................... 

............................................................................................................ 

........................................................................................................... 

........................................................................................................... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 

UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG 

FAKULTAS HUKUM 
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PEDOMAN WAWANCARA 

Nama  : 

Umur  : 

Pekerjaan : 

Alamat  : 

 

1. Sudah berapa lama anda menggunakan gas lpg 3 kg ? 

2. Permasalahan apa saja yg anda alami terkait dengan pelayanan serta 

perlindungan hak anda sebagai konsumen gas lpg 3 kg ? 

3. Upaya apa yang anda lakukan untuk memperjuangkan hak anda ? 

4. Adakah upaya khusus untuk memperjuangkan hak anda? 

5. Apakah kendala anda dalam menyampaikan keluhan anda? 

6. Kepada siapa anda menyampaikan keluhan yang anda alami selama 

menggunakan gas lpg 3 kg? 

7. Berapa lama biasanya keluhan anda ditanggapi oleh pihak terkait? 

8. Apakah anda meminta kompensasi/ ganti kerugian dalam keluhan 

anda? 

9. Apakah anda tahu bahwa ada perlindungan dan pelayanan hak 

terhadap anda sebagai konsumen gas lpg 3 kg ? 

10. Untuk ke depannya apakah anda akan terus menggunakan gas lpg 3 

kg? 
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Elpiji 3 KG 

Elpiji kemasan 3 Kg merupakan solusi PERTAMINA dalam melaksanakan program 

diversifikasi energi yang dicanangkan pemerintah: mengkonversi penggunaan minyak 

tanah menjadi Elpiji.  
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  Kecil bentuknya, dahsyat 

kekuatannya! 

Temukan lokasi pembelian ELPIJI 

3 Kg terdekat. 

Bukan merupakan kelompok 

konsumen yang berhak menerima 

Elpiji 3 Kg? Jangan kecewa, 

mengapa tidak menggunakan 

Elpiji kemasan lainnya saja? Kami 

juga menyediakan Elpiji dalam 

kemasan:  

 Elpiji 12 Kg 

 Elpiji 50 Kg 

 Safety Tips 

 

Mengapa beralih ke Elpiji? Apa keuntungannya dibandingkan menggunakan 

minyak tanah? 

Elpiji merupakan merk PERTAMINA untuk LPG, yaitu gas hidrokarbon dengan 

kegunaan utama sebagai bahan bakar. Untuk keperluan memasak, LPG telah 

digunakan secara luas di seluruh dunia, karena nilai panas yang tinggi, kontrol panas 

yang stabil dan mudah, praktis, bersih (tidak meninggalkan jelaga), dan tidak 

meninggalkan bau pada makanan.  

Bukankah Elpiji itu mahal? 

http://gasdom.pertamina.com/produk_dan_services_elpiji_12kg.aspx
http://gasdom.pertamina.com/produk_dan_services_elpiji_50kg.aspx
http://gasdom.pertamina.com/produk_dan_services_elpiji_safety.aspx
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Elpiji tidak mahal, bahkan survey membuktikan bahwa penggunaan Elpiji lebih 

hemat daripada minyak tanah.  

 

Mengapa kemasan 3 Kg? 

Penggunaan kemasan 3 Kg mempermudah pengguna dalam melakukan pembelian 

refill di muka, karena uang yang dibelanjakan tidak sebesar jika menggunakan 

kemasan Elpiji yang lebih besar.  

Apakah menggunakan Elpiji tidak berbahaya? 

Elpiji didesain dalam kemasan tabung yang sudah sesuai dengan standar, serta diuji 

secara berkala. Tekanan Elpiji di dalam tabung jauh di bawah tekanan pecahnya 

tabung. Jika tekanan gas dalam tabung berlebih, tekanan ini akan diseimbangkan 

menggunakan safety valve.  

Bagaimana cara saya mendapatkannya? 

Sayangnya produk ini belum dijual bebas. Untuk mendapatkannya, Anda haruslah 

merupakan konsumen minyak tanah yang belum pernah menggunakan Elpiji kemasan 

lainnya. Jika Anda merupakan kelompok konsumen ini, dan jika daerah Anda sudah 

ditetapkan sebagai target konversi, maka Anda akan didata dan dibagikan perangkat 

kompor, tabung Elpiji 3 Kg beserta isi perdana, serta accessories kompor secara 

cuma-cuma. Tidak dipungut bayaran dalam proses ini. Berhati-hatilah terhadap pihak 

yang mengatasnamakan PERTAMINA dan mewajibkan Anda membayar sejumlah 

tertentu untuk diikutkan dalam program konversi minyak tanah ke Elpiji.  
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Program Konversi 

Setiap tahunnya pemerintah menganggarkan dana +Rp 50 Trilyun untuk 

mensubsidi BBM: minyak tanah, premium dan solar. Dari ketiga jenis bahan bakar 

ini, minyak tanah adalah jenis bahan bakar yang mendapat subsidi terbesar (lebih dari 

50% anggaran subsidi BBM digunakan untuk subsidi minyak tanah). Dari tahun ke 

tahun anggaran ini semakin tinggi, karena trend harga minyak dunia yang cenderung 

meningkat. Konversi MITAN ke LPG merupakan program pemerintah untuk 

pengalihan subsidi dan penggunaan MITAN oleh masyarakat ke LPG 3 kg melalui 

pembagian paket LPG 3 kg beserta isi, kompor, regulator dan slang secara gratis 

kepada masyarakat yang memenuhi kriteria yang sudah ditentukan. 
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Secara teori, pemakaian 1 liter minyak tanah setara dengan pemakaian 0.57 kg 

LPG. Dengan menghitung berdasarkan harga keekonomian minyak tanah dan LPG, 

subsidi yang diberikan untuk pemakaian 0.57 kg LPG akan lebih kecil daripada 

subsidi untuk 1 liter minyak tanah. Secara nasional, jika program Konversi Minyak 

Tanah ke LPG berhasil, maka pemerintah akan dapat menghemat 15-20 Trilyun 

subsidi BBM per tahun. Dibandingkan dengan bahan bakar lain, penggunaan LPG 

lebih menguntungkan. 

 

Penghematan yang dapat dihasilkan adalah sebagai berikut :  

Produk  Harga Satuan  

Volume 

Pemakaian 

Untuk 8 Hari  

Biaya 

Pemakaian 

Untuk 8 Hari  

Biaya Pemakaian 

Dalam Sebulan 

(30 Hari)  

MITAN  Rp. 2.500/ltr  8 Liter  Rp. 20.000  Rp. 75.000  

LPG 3 Kg  Rp. 4.250/Kg  3 Kg  Rp. 12.750  Rp. 51.000  

Penghematan  Rp.7.250  Rp. 24.000  

 

Manfaat lain yang dapat diperoleh dari Konversi Minyak Tanah ke LPG adalah : 

a. Mengurangi kerawanan penyalahgunaan minyak tanah. 

b. Mengurangi polusi udara di rumah/ dapur. 

c. Menghemat waktu memasak dan perawatan alat memasak. 

d. Dapat mengalokasikan minyak tanah untuk bahan bakar yang lebih komersil 

(misalnya bahan bakar pesawat/avtur). 

e. Meningkatkan kualitas hidup masyarakat. 

Target Program Konversi adalah sebagai berikut : 

a. Rumah Tangga 
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Rumah tangga yang berhak menerima paket LPG 3 kg beserta 

kelengkapannya harus memenuhi persyaratan dan kriteria sebagai berikut : 

1. Ibu rumah tangga. 

2. Pengguna MITAN murni. 

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

4. Penduduk legal setempat dengan bukti melampirkan KTP atau KK atau 

surat keterangan dari kelurahan setempat. 

b. Usaha Mikro 

Usaha Mikro yang berhak menerima paket LPG 3 kg beserta kelengkapannya 

harus memenuhi persyaratan dan kriteria sebagai berikut : 

a. Usaha mikro tersebut merupakan pengguna MITAN untuk bahan bakar 

memasak dalam usahanya. 

b. Penduduk legal setempat dengan dibuktikan dan melampirkan KTP atau 

KK atau surat Keterangan dari Kelurahan setempat. 

c. Melampirkan surat keterangan usaha dari kelurahan setempat. 

Safety Tips 

Berikut ini beberapa petunjuk penggunaan Elpiji secara aman :  
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Apakah yang harus dipersiapkan sebelum menggunakan Tabung Elpiji 3 Kg? 

a. Ruangan harus mempunyai sirkulasi udara yang baik, disarankan untuk 

membuat ventilasi udara dibagian bawah dekat lantai ruangan. Letakkan 

kompor dibagian yang datar dan jauh dari bahan yang mudah terbakar.  
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b. Tabung Elpiji diletakkan sejauh mungkin dari kompornya atau sumber api 

lainnya.  

c. Pasang Regulator pada katup tabung Elpiji(posisi knob regulator mengarah 

kebawah). Pastikan regulator tidak dapat terlepas dari katup tabung Elpiji.  

d. Periksa kemungkinan kebocoran gas dari tabung, kompor, selang maupun 

regulatornya. Apabila terjadi kebocoran akan tercium bau khas Elpiji.  

e. Eratkan klem pada kedua ujung selang sebelum memasang regulator pada 

tabung Elpiji. Posisi tabung Elpiji harus selalu berdiri tegak dan terhindar dari 

panas matahari. Pastikan pemutar/tombol kompor harus dalam keadaan mati 

(off) saat menghubungkan kompor dengan tabung Elpiji.  
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Bagaimana tanda-tanda kebocoran Elpiji? 

a. Tercium bau gas Elpiji yang menyengat  

b. Terdapat embunan pada tabung Elpiji biasanya ada disekitar sambungan 

pengelasan tabung, neck ring, valve maupun sambungan pada foot ring.  

c. Terdapat bunyi mendesis pada regulator.  

Bagaimana Pemasangan Kompor Gas dan Tabung Gas 3 Kg? 

Lepaskan segel plastik terlebih dahulu, selanjutnya pasang regulator pada 

katup tabung Elpiji. Setelah regulator terpasang, putar knopnya searah jarum jam 

sebesar 90
o
 shingga posisinya horizontal. Pastikan regulator tidak kendur atau dapat 

terlepas.  

 

Kemudian putar knop regulator searah jarum jam sebesar 90 derajat hingga 

posisinya vertikal agar gas Elpiji mengalir ke kompor. Periksa tabung dan kompor 

sebelum menggunakan. Selang harus terhindar dari panas dan tidak boleh tertindih.  
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Bagaimana jika kompor tidak menyala ? 

a. Pada kompor yang baru dipasang biasanya tidak langsung bisa menyala 

meskipun knop telah ditekan dan diputar. 

b. Tekan knop dan tunggu beberapa saat agar gas mengalir menggantikan udara 

yang mengisi slang.  

c. Ketok-ketok slang dengan menggunakan tongkat kecil (gagang pisau).  

d. Cek regulator apakan sudah terpasang dengan baik dan goyang-goyang 

regulator tersebut supaya tidak tersumbat katupnya.  

e. Goncang-goncang tabung Elpiji supaya gas lebih lancar mengalir ke slang.  

f. Coba penyalaan beberapa kali dengan memutar dan menekan knop pemantik 

kompor.  

g. Jika kompor tetap tidak bisa menyala segera tukarkan ke pangkalan terdekat 

yang sudah ditunjuk sebagai tempat penukaran kompor dengan membawa 

kartu pelanggan.  

Bagaimana jika nyala api kompor berwarna merah ?  

 Kompor yang tidak menyala sempurna biasanya karena terdapat alat pengatur 

udara pada bagian burner. Buka burner dan atur knop pengatur udara agar 

komposisi perbandingan udara dan gas Elpiji tepat yang ditandai dengan nyala 

api yang berwarna biru.  
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 Jika konsumen merasa terganggu dengan nyala api tidak berwarna biru (nyala 

kecil dan berwarna merah), meskipun udara sudah diusahakan diatur dengan 

alat pengatur udara maka konsumen dapat menukarkan kompor tersebut ke 

pangkalan terdekat yang telah ditunjuk sebagai tempat penukaran kompor.  

Bagaimana jika Gas Elpiji 3 Kg habis?  

Jika Gas Elpiji habis ditandai dengan api tidak dapat menyala meskipun knop 

kompor telah diputar untuk menyalakan pematik api dan tabung menjadi ringan.  

 

Cara melepaskan dan memasang Regulator pada tabung Elpiji 3 kg :  

1. Lepas Regulator dari tabung gas Elpiji kosong dengan memutar knop 

berlawanan arah jarum jam.  

2. Pasang kembali regulator pada tabung yang berisi penuh  
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3. Tukarkan tabung yang kosong dengan tabung gas Elpiji yang berisi penuh di 

agen atau penjual gas Elpiji. Anda hanya perlu membayar isi gas Elpiji saja. 

Pastikan tabung gas Elpiji dalam keadaan baik dan tersegel. Jika tabung gas 

bocor atau segel rusak, segera tukarkan ke tempat anda membelinya.  

Berat tabung yang penuh harus sesuai jumlah berat tabung kosong ditambah berat isi 

gas Elpiji yaitu 8 kg (berat tabung kosong 5 kg, isi gas Elpiji 3 kg). Informasi berat 

kosong dan isi gas Elpiji tertera pada tabung Elpiji. Timbanglah tabung Elpiji 

sebelum membeli untuk memastikan konsumen mendapatkan tabung dengan volume 

yang tepat. 
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Poster Soisalisasi Elpiji 3 kg 

1.  
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2.  
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PERTANGGUNGJAWABAN PT. PERTAMINA (PERSERO) 

PT. Pertamina (persero) memberikan ganti kerugian berdasarkan 

kriteria-kriteria tertentu yang menjadi ukuran korban kecelakaan layak 

tidaknya korban mendapat ganti kerugian dari PT. Pertamina (persero), antara 

lain : 

c. Bahwa ledakan gas elpiji 3 kg tersebut berasal dari kecelakaan 

murni. Bukan faktor kelalaian dari korban yang menyebabkan 

kecelakaan tersebut. 

d. Bahwa ledakan tabung gas elpiji 3 kg tersebut bukan berasal dari 

perangkat atau aksesoris gas yang merupakan dari perangkat 

konversi yang sudah diganti. 

Bentuk-bentuk ganti kerugian sebagai bentuk pertanggungjawaban PT. 

Pertamina (Persero) diberikan berdasarkan kerugian yang diderita oleh 

korban, yaitu sebagai berikut: 

1. Luka Bakar 

Luka Bakar dibagi menjadi dua jenis, yaitu : 

a. Luka Bakar Ringan 

Penganganannya melalui rawat jalan dengan dokter spesialis 

yang ditunjuk oleh korban. Lama perawatan relative, sesuai dengan 

anjuran dokter dan keadaan luka bakar korban. Bentuk ganti ruginya 

adalah mengganti seluruh biaya rawat jalan yang dilakukan oleh 
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korban dan biaya obat yang harus dikonsumsi oleh korban dengan 

menunjukkan kwitansi dari dokter dan apotek sebagai tanda bukti. 

b. Luka Bakar Berat 

Luka bakar berat penanganannya melalui perawatan di rumah 

sakit. Lama perawatanya relatif, sesuai dengan anjran rumah sakit dan 

keadaan luka korban. Bentuk ganti ruginya ialah dengan mengganti 

sekuruh  biaya rumah sakit, berapapun besarnya dan memberikan uang 

tambahan untuk keluarga yang tujuannya untuk membeli obat yang 

harus dibeli di luar rumah sakit atau biaya untuk transportasi selama 

perawatan di rumah sakit dan sebagai biaya hidup apabila secara 

ketidaksengajaan korban adalah tulang punggung keluarga. 

2. Meninggal 

Korban yang meninggal mendapat santunan berupa santunan 

pemakaman sebesar dua juta rupiah dan santunan kematian sebesar 

dua puluh lima juta rupiah dan sifatnya tetap. 

3. Kerusakan Material 

Korban ledakan gas elpiji 3 kg juga mendapatkan ganti rugi 

atas alat-alat rumah tangganya yang rusak akibat ledakan tabung gas 

elpiji 3 kg. Santunan yang diberikan bersifat relative sesuai barang 

yang rusak. 
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