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SARI 
 

Renata, Reno. 2011.  “Dampak dan Strategi Perubahan Penggunaan Bahan 
Bakar Minyak Tanah ke Liquefied Petroleum Gas (LPG) Oleh Pedagang Warung 
Makan di Kelurahan Sekaran Kecamatan Gunungpati Semarang”. Skripsi. 
Jurusan Ekonomi Pembangunan. Fakultas Ekonomi. Universitas Negeri 
Semarang. Pembimbing I:Drs. Bambang Prishardoyo, M.Si, Pembimbing II:Drs. 
Muhsin, M.Si 
 
Kata Kunci : Konversi, Minyak Tanah, Liquefied Petroleum Gas (LPG) 
 

Konversi minyak tanah ke Liquefied Petroleum Gas (LPG) bagi para 
pedagang makanan seharusnya mengurangi biaya produksi. Berdasarkan 
observasi awal yang dilakukan peneliti di wilayah Keluarahan Sekaran Kecamatan 
Gunungpati Semarang terdapat beberapa kendala kurang lancarnya penggunaan 
Liquefied Petroleum Gas (LPG) sebagai satu-satunya bahan bakar yang digunakan 
oleh para pedagang makanan. Berdasarkan latar belakang tersebut, maka peneliti 
tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul,”Dampak dan Strategi 
Perubahan Penggunaan Bahan Bakar Minyak Tanah ke Liquefied Petroleum Gas 
(LPG) Oleh Pedagang Warung Makan di Kelurahan Sekaran Kecamatan 
Gunungpati Semarang”. Permasalahan yang diteliti dalam penelitian ini 
bagiamanakah kesiapan dan dampak pedagang terhadap pemanfaatan bahan bakar 
Liquefied Petroleum Gas (LPG) di Kelurahan Sekaran Kecamatan Gunungpati 
Semarang. 

Populasi dan Sampel dalam penelitian ini adalah pedagang makanan di 
Kelurahan Sekaran Kecamatan Gunungpati Semarang. Metode pengumpulan data 
yang digunakan adalah observasi dan wawancara, sedangkan teknik pemeriksaan 
keabsahan data menggunakan teknik triangulasi yaitu teknik pemeriksaan 
keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu di luar data itu untuk keperluan 
pengecekan data sebagai pembanding data itu. 

Hasil penelitian ini adalah pedagang di Kelurahan Sekaran Kecamatan 
Gunungpati cukup siap ketika kebijakan konversi minyak tanah ke Liquefied 
Petroleum Gas (LPG) dilakukan dan meningkatnya rata-rata keuntungan yang 
diperoleh pedagang, tercapainya efektifitas dan efisiensi pemanfaatan bahan bakar 
yang berakibat pada berkurangnya biaya produksi dan semakin baiknya kualitas 
makanan yang dihasilkan karena tidak mengandung aroma minyak tanah. 

Saran yang dapat peneliti sampaikan adalah diharapkan pemerintah lebih 
matang dalam mempersiapkan segala sesuatu berkaitan dengan penerapan 
kebijaksanaan publiknya baik persiapan infrastruktur kebijakan, sosialisasi 
maupun langkah-langkah antisipatif berkaitan dengan kebijakan yang akan 
diterapkan, selain itu masyarakat proaktif mencari informasi untuk mendukung 
kebijakan yang akan diterapkan oleh pemeritah sehingga antara kebijakan 
pemerintah dengan masyarakat terdapat hubungan yang saling mendukung satu 
sama lain. 

 

viii 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1.Latar Belakang 

Besarnya subsidi yang harus dikeluarkan pemerintah untuk kebutuhan 

energi sangat mempengaruhi penentuan prioritas dalam penyusunan RAPBN. 

Oleh karena itu pemerintah bersama DPR telah bersepakat untuk 

menghapuskan subsidi BBM secara bertahap seperti tertuang dalam UU No. 

25/2000 tentang Program Pembangunan Nasional (Propenas). Meskipun 

demikian, subsidi minyak tanah dikecualikan. Dengan kata lain, meski telah 

menerapkan harga pasar untuk bensin dan solar, pemerintah masih 

mensubsidi minyak tanah untuk keperluan masyarakat berpendapatan rendah 

dan industri kecil. 

Namun subsidi minyak tanah dalam dua tahun terakhir masih terasa 

memberatkan karena besarnya volume yang harus disubsidi, seiring dengan 

berbagai krisis dan transisi yang terjadi dalam managemen energi nasional. 

Kondisi ini diperberat pula dengan bertahannya harga minyak dunia pada 

kisaran USD 50-60 per barel. Karena itu, langkah pemerintah untuk 

melakukan konversi penggunaan minyak tanah kepada bahan bakar gas dalam 

bentuk Liquefied Petroleum Gas (LPG) bisa dianggap sebagai salah satu 

terobosan penting dalam mengatasi rancunya pengembangan dan 

pemanfaatan energi, sekaligus mengurangi tekanan terhadap RAPBN.  

1 
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Dari berbagai sumber diketahui bahwa pemerintah berencana untuk 

mengkonversi penggunaan sekitar 5,2 juta kilo liter minyak tanah kepada 

penggunaan 3,5 juta ton LPG hingga tahun 2010 mendatang yang dimulai 

dengan 1 juta kilo liter minyak tanah pada tahun 2007 (detik.com, 19/1/07). 

Langkah ini bisa dipahami cukup strategis mengingat setelah penghapusan 

subsidi bensin dan solar, permintaan akan minyak tanah tidak 

memperlihatkan penurunan. Karena itu, salah satu jalan yang bisa dilakukan 

adalah dengan mengurangi pemakaian minyak tanah. 

Rencana konversi kepada Liquefied Petroleum Gas (LPG) ini terasa 

mendadak dan tidak terencana secara komprehensif. Tak heran berbagai 

masalah dalam pelaksanaannya muncul seakan tiada henti. Mulai dari ribut-

ribut tender kompor gas yang dilakukan oleh Kantor Menteri Koperasi dan 

UKM, belum jelasnya sumber pendanaan dan besarnya subsidi yang 

mencapai ratusan milyar rupiah, rendahnya sosialisasi kepada masyarakat 

yang justru sedang giat-giatnya memproduksi kompor murah berbahan bakar 

briket sesuai program pemerintah sebelumnya, ketidaksiapan infrastruktur 

seperti stasiun pengisian dan depot Liquefied Petroleum Gas (LPG), hingga 

kaburnya kriteria pemilihan lokasi uji coba dan kelompok masyarakat 

penerima kompor dan tabung gas gratis. 

Tidak semua rencana baik bisa berjalan mulus. Apalagi dalam era 

demokrasi yang penuh transisi. Berbagai niat dan semangat untuk mengukir 

sejarah tidak cukup hanya dibekali upaya biasa, tapi juga menuntut 

perjuangan ekstra dan kerjasama. Itulah salah satu kaidah proses perencanaan 
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saat ini. Karena itu demi kelangsungan program konversi yang bertujuan 

baik, maka proses perencanaan dan program pelaksanaannya sebaiknya 

dibenahi dari sekarang sebelum mengalami kegagalan atau menciptakan 

dampak yang lebih buruk. 

Program konversi minyak tanah ke Liquefied Petroleum Gas (LPG) 

dipilih oleh pemerintah sebagai solusi agar masyarakat dapat berhemat dalam 

pemakaian bahan bakar untuk sehari–hari. Hal ini disebabkan karena semakin 

melambungnya harga minyak di pasar dalam beberapa tahun terakhir. Harga 

komiditi tersebut diperkirakan akan terus naik di masa mendatang dan hal ini 

akan diiringi dengan berkurangnya suplai bahan bakar  minyak. Dua tahun 

yang lalu misalnya, harga minyak dunia masih berkisar pada harga US $ 50 

per barrel dan kini sudah mencapai US & 70 per barrel. Padahal di Indonesia, 

bahan bakar minyak yang masih di subsidi (khususnya minyak tanah), maka 

dengan semakin mahalnya harga minyak di pasar dunia, subsidi yang 

dikucurkan pemerintahpun akan semakin besar. Hal ini disebabkan karena 

harga minyak tanah di Indonesia tidak bisa dinaikkan mengikuti harga pasar 

dunia. Padahal, sebagian minyak tanah yang dikonsumsi di dalam negeri 

masih diimport dari Negara lain. 

Melihat keadaan tersebut maka Liquefied Petroleum Gas (LPG) lantas 

dipilih karena produksi dan potensi kandungannya masih cukup besar di 

Indonesia. Untuk konsumsi domestik sudah lebih dari cukup sehingga 

sebagian masih bisa di ekspor dari segi ini, berdasarkan kesetaraan nilai 

kalori, subsidi Liquefied Petroleum Gas (LPG)  lebih rendah daripada minyak 
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tanah. Pemerintah dapat menghemat subsidi hingga Rp. 15 – Rp. 20 triliyun 

jika program ini berhasil. 

Dari segi biaya, menurut penelitian (Kulsum, 2008: 42) atas 

perhitungan keuntungan konsumen secara ekonomis yang dilakukan oleh 

pertamina, pemakaian Liquefied Petroleum Gas (LPG) juga jauh lebih hemat 

daripada minyak tanah dalam menghasilkan pembakaran. Dari hasil 

penelitian tersebut juga menyatakan bahwa pengeluaran untuk membeli 

minyak tanah lebih besar jika dibandingkan dengan Liquefied Petroleum Gas 

(untuk tabung ukuran 3 kg ). Biaya yang harus dikeluarkan untuk membeli 

minyak tanah selama 1 bulan ( 30 hari ) sebesar Rp 72.000,00-Rp.75.000,00 

sedangkan Liquefied Petroleum Gas (LPG) dengan tabung 3 kg dengan harga 

Rp 13.000,00-Rp. 15.000,00. Jika dalam satu bulan menghabiskan 3 tabung 

LPG 3Kg, maka konsumen dapat menghemat biaya belanja rumah tangga 

dalam hal ini pengeluaran konsumsi bahan bakar sebesar Rp 43.000,00-Rp. 

46.000,00. Di samping itu Liquefied Petroleum Gas (LPG) sulit untuk dioplos 

dan disalahgunakan. Sedangkan dari segi kebersihan, Liquefied Petroleum 

Gas (LPG) lebih bersih daripada minyak tanah karena pada saat pembakaran 

tidak menimbulkan jelaga sehingga dapat mengurangi polusi udara. 

Melihat kelebihan dan keuntungan dari penggunaan  Liquefied 

Petroleum Gas (LPG) tersebut maka pemerintah mengeluarkan kebijakan 

tentang konversi minyak tanah ke Liquefied Petroleum Gas (LPG), sehingga 

pemerintah dapat menghemat APBN dan mengalokasikan anggaran dana 

APBN untuk hal lain. Tetapi dalam pelaksanaanya ternyata tidak semudah 
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yang dikira di mana persoalan ini masih menemui banyak hambatan, yang 

diantaranya disebabkan karena masyarakat sudah terbiasa menggunakan 

minyak tanah, apalagi pemerintah terlalu mendadak dan tidak terencana 

secara komprehensif. 

Mengingat jumlah penduduk yang terus bertambah, maka sangat 

diperlukan kecermatan dalam  menentukan lapisan masyarakat yang akan 

menjadi sasaran konversi ini. Selain itu konversi penggunaan minyak tanah 

memang harus dilaksanakan secara berkesinambungan  mengingat masih 

tingginya permintaan dan ketergantungan nasional terhadap BBM. Program 

ini harus berkelanjutan dan tidak bisa sporadis mengingat pemerintah masih 

kesulitan menaikkan produksi minyak ketingkat 1,3 juta barel per hari, 

sementara penggunaan bahan bakar gas dan batu bara masih terkendala oleh 

infrastruktur.  

Penggantian jutaan  kompor minyak tanah  menjadi kompor gas tentu 

memerlukan  biaya cukup besar. Untuk jangka panjang strategi pembiayaan 

mutlak harus dipikirkan. Diusulkan agar biaya konversi pemakaian minyak 

tanah ini bisa diambilkan dari berbagai retribusi dan pendapatan negara bukan 

pajak lainnya (PNBP) yang jumlahnya cukup besar di sektor Migas. 

Permasalahan yang diakibatkan dengan adanya program  konversi 

minyak tanah ke Liquefied Petroleum Gas (LPG) tidak hanya tentang kendala 

karena biaya yang cukup besar untuk mengganti jutaan kompor minyak 

dengan tabung dan kompor gas saja. Merubah kebiasaan  masyarakat yang 

sudah sangat terlalu lama menggunakan minyak tanah sebagai bahan baku 
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utama serta banyaknya peristiwa meledaknya tabung  Liquefied Petroleum 

Gas (LPG) 3kg yang disinyalir karena kurang baiknya kualitas tabung gas 

yang diberikan oleh pemerintah turut menjadi bagian dari deretan 

permasalahan konversi minyak tanah ke Liquefied Petroleum Gas (LPG) 

tersebut. 

Ditinjau dari perbandingan biaya yang dikeluarkan, adanya konversi 

minyak tanah ke Liquefied Petroleum Gas (LPG) bagi para pedagang 

makanan seharusnya mengurangi biaya produksi mereka karena dengan 

pemakaian Liquefied Petroleum Gas (LPG) lebih irit dibandingkan dengan 

pemakaian minyak tanah sebagai bahan bakar yang biasa digunakan. 

Berdasarkan observasi awal yang dilakukan peneliti di wilayah Keluarahan 

Sekaran Kecamatan Gunungpati Semarang terdapat beberapa kendala kurang 

lancarnya penggunaan Liquefied Petroleum Gas (LPG) sebagai satu-satunya 

bahan bakar yang digunakan oleh para pedagang makanan.  

Hal ini terjadi karena beberapa hal yaitu masih terbiasanya para 

pedagang makanan yang menggunakan minyak tanah sebagai bahan bakar 

utama, distribusi Liquefied Petroleum Gas (LPG) yang kurang lancar, serta 

adanya beberapa pedagang yang menggunakan  Liquefied Petroleum Gas 

(LPG) tetapi juga masih menggunakan minyak tanah sebagai bahan bakar 

penunjangnya. Hal ini tentu akan mempengaruhi besarnya biaya yang 

digunakan serta pendapatan yang akan diperoleh nantinya. 

Berdasarkan hasil observasi awal yang dilakukan oleh peneliti, 

diperoleh data yang ditunjukan dalam tabel 1. 
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Tabel 1. Fluktuasi Pendapatan Pedagang Makanan Di Kelurahan Sekaran Pasca 
Pemanfaatan Liquefied Petroleum Gas (LPG) Sebagai Bahan Bakar Pendukung 

Usahanya 
 

No Nama  

Rata-rata Pendapatan bersih per hari pengusaha 
makanan 

Persentase 
Kenaikan/penurunan 

Sebelum menggunakan 
LPG 

Setelah menggunakan 
LPG 

1 Toyibah  Rp  50.000,00 Rp   50.000,00 0,0% 
2 Bu Tamam Rp  50.000,00 Rp   60.000,00 20,0% 
3 Sukarman  Rp  75.000,00 Rp 100.000,00 33,3% 
4 Listiyaningsih  Rp  50.000,00 Rp   60.000,00 20,0% 
5 Yayuk  Rp  60.000,00 Rp   60.000,00 0,0% 
6 Istikhomah  Rp  50.000,00 Rp   50.000,00 0,0% 
7 Nur  Rp  60.000,00 Rp   60.000,00 0,0% 
8 Siti R Rp  65.000,00 Rp   50.000,00 -23,1% 
9 Kiswanti  Rp  60.000,00 Rp   60.000,00 0,0% 
10 Solikhan  Rp  50.000,00 Rp   50.000,00 0,0% 
Rata-rata Rp  57.000,00 Rp   60.000,00 5,3% 
(Sumber: Data Hasil Observasi) 
 

Berdasarkan hasil observasi awal peneliti mengenai pendapatan yang 

diperoleh pedagang kecil di Kelurahan Sekaran, diketahui bahwa secara 

akumulatif terjadi peningkatan pendapatan rata-rata sebesar 5,3% pedagang 

kecil setelah menggunakan Liquefied Petroleum Gas (LPG). Akan tetapi jika 

dilihat dari distribusi data yang disajikan akan dapat terlihat bahwa 

peningkatan tersebut hanya diperoleh beberapa pedagang saja, sedangkan 

pedagang yang lain rata-rata mengalami stagnasi dan bahkan penurunan 

pendapatannya. 

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka peneliti tertarik untuk 

melakukan penelitian dengan judul,” Dampak dan Strategi Perubahan 

Penggunaan Bahan Bakar Minyak Tanah ke Liquefied Petroleum Gas 

(LPG) Oleh Pedagang Warung Makan di Kelurahan Sekaran Kecamatan 

Gunungpati Semarang” 
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1.2.Permasalahan 

Berdasarkan latar belakang dalam penelitian ini maka permasalahan 

yang akan diteliti dalam penelitian ini adalah: 

1. Bagaimanakah kesiapan pedagang terhadap pemanfaatan bahan bakar 

Liquefied Petroleum Gas (LPG) di Kelurahan Sekaran Kecamatan 

Gunungpati Semarang? 

2. Bagaimanakah dampak kebijakan konversi minyak tanah ke Liquefied 

Petroleum Gas (LPG) terhadap perkembangan usaha makanan di 

Kelurahan Sekaran Kecamatan Gunungpati Semarang? 

3. Bagaimanakah strategi yang digunakan pengusaha makanan di 

Kelurahan Sekaran Kecamatan Gunungpati Semarang dalam 

mengatasi kebutuhan energi? 

 

1.3.Tujuan Penelitian 

Tujuan dilaksanakannya penelitian ini adalah: 

1. Untuk mengetahui kesiapan pedagang terhadap pemanfaatan bahan bakar 

Liquefied Petroleum Gas (LPG) di Kelurahan Sekaran Kecamatan 

Gunungpati Semarang. 

2. Untuk mengetahui dampak kebijakan konversi minyak tanah ke Liquefied 

Petroleum Gas (LPG) terhadap perkembangan usaha makanan di 

Kelurahan Sekaran Kecamatan Gunungpati Semarang. 
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3. Untuk mengetahui strategi yang digunakan pengusaha makanan di 

Kelurahan Sekaran Kecamatan Gunungpati Semarang dalam mengatasi 

kebutuhan energi. 

1.4.Manfaat Penelitian  

Manfaat yang diharapkan akan diperoleh berdasarkan hasil penelitian 

ini adalah: 

1. Manfaat teoritis 

Diharapkan akan dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam 

menentukan kebijakan-kebijakan selanjutnya dengan menyesuaikan 

antara kajian ilmiah dengan kondisi yang terjadi dilapangan. 

2. Manfaat praktis 

a. Bagi masyarakat 

Diharapkan akan dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan 

pemanfaatan bahan bakar Liquefied Petroleum Gas (LPG) sebagai 

bahan bakar utama sehingga program pemerintah dapat berjalan 

dengan baik serta mengurangi biaya penggunaan bahan bakar yang 

dikeluarkan sehari-hari. 

b. Bagi pemerintah 

Diharapkan akan dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan 

dalam menentukan kebijakan-kebijakan selanjutnya dengan 

mempertimbangkan kondisi yang terjadi pada masyarakat. 
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c. Bagi peneliti 

Sebagai pembandingan antara kondisi yang terjadi di lapangan 

dengan hasil belajar mengenai kebijakan publik yang telah diterima 

di bangku perkuliahan.  
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BAB II 

LANDASAN TEORI 

 

2.1. Kebijakan Publik 

Kebijakan yang dimaksud dalam penelitian ini disepadankan dengan 

kata bahasa Inggris 'policy' yang dibedakan dari kata 'kebijaksanaan' 

(wisdom) maupun 'kebajikan' (virtues). Kebijakan sosial terdiri dari dua kata 

yang memiliki banyak makna, yakni kata 'kebijakan' dan kata 'sosial' 

(social).Untuk menghindari ambiguitas istilah tersebut, ada baiknya kita 

diskusikan terlebih dahulu mengenai pengertian keduanya. 

Kebijakan adalah prinsip atau cara bertindak yang dipilih untuk 

mengarahkan pengambilan keputusan. Menurut Ealau dan Pewitt (1973), 

kebijakan adalah sebuah ketetapan yang berlaku yang dicirikan oleh perilaku 

yang konsisten dan berulang, baik dari yang membuatnya maupun yang 

mentaatinya (yang terkena kebijakan itu). Titmuss (1974) mendefinisikan 

kebijakan sebagai prinsip-prinsip yang mengatur tindakan yang diarahkan 

kepada tujuan-tujuan tertentu. Kebijakan, menurut Titmuss, senantiasa 

berorientasi kepada masalah (problem-oriented) dan berorientasi kepada 

tindakan (action-oriented) dengan demikian dapat dinyatakan bahwa 

kebijakan adalah suatu ketetapan yang memuat prinsip-prinsip untuk 

mengarahkan cara-cara bertindak yang dibuat secara terencana dan konsisten 

dalam mencapai tujuan tertentu. (Suharto, 2008:7) 
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Seperti halnya kata kebijakan, kata sosial pun memiliki beragam 

pengertian. Conyers (1992) mengelompokkan kata social ke dalam 5 

pengertian: 

1)  Pengertian umum dalam kehidupan sehari-hari yang berhubungan 

dengan kegiatan yang bersifat hiburan atau sesuatu yang 

menyenangkan. Misalnya, kegiatan olah raga, rekreasi, bercakap-

cakap dengan teman, jalan-jalan sering disebut sebagai kegiatan 

sosial. 

2)  Lawan kata individual. Kata sosial memiliki pengertian sebagai 

sekelompok orang (group), atau suatu kolektifitas, seperti masyarakat 

(social) warga atau komunitas (community). Dalam konteks ini, istilah 

sosial juga mencakup pengertian publik atau kemaslahatan umum. 

Oleh karena itu orang sering mendefinisikan kebijakan sosial dalam 

kaitannya dengan kepentingan publik atau kepentingan masyarakat 

luas (Hill, 1996). 

3)  Lawan kata ekonomi. Kata social berkonotasi dengan aktifitas-

aktivitas masyarakat atau organisasi yang bersifat sukarela atau 

swadaya, yang tidak berorientasi mencari keuntungan finansial. 

Organisasi sosial, seperti Karang Taruna, PKK adalah organisasi yang 

menyelenggarakan berbagai kegiatan yang tidak mencari keuntungan 

yang berupa uang. Ini berbeda dengan organisasi ekonomi, seperti 

perusahaan, Perseroan Terbatas (PT), atau Bank yang tentunya 

kegiatan-kegiatannya bertujuan untuk mencari keuntungan ekonomi. 
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4)  Melibatkan manusia sebagai lawan dari pengertian benda atau 

binatang. Pembangunan sosial dapat dijelaskan sebagai pernbangunan 

kualitas manusia yang berbeda dengan pembangunan fisik atau 

infrastruktur, seperti pembangunan gedung, jalan, jembatan. 

5)  Berkaitan dengan hak azasi manusia baik sebagai individu maupun 

anggota masyarakat. Misalnya, selain setiap orang memiliki hak azasi 

(human right), seperti hak hidup dan menyatakan pendapat secara 

bebas, juga merniliki hak social (social right), seperti kesamaan hak 

dalam memperoleh pendidikan, pekerjaan, perumahan atau 

berpartisipasi dalam pembangunan. (Suharto, 2008:8-9) 

Dalam kaitannya dengan kebijakan sosial, maka kata sosial dapat 

diartikan baik secara generik atau luas maupun spesifik. Secara generik, kata 

sosial menunjuk pada pengertian umum mengenai bidang-bidang atau sektor-

sektor pembangunan yang menyangkut aspek manusia dalam konteks 

masyarakat atau kolektifitas. Istilah sosial dalam pengertian ini mencakup 

antara lain bidang pendidikan, kesehatan, politik, hukum, budaya, atau 

pertanian. Dalam arti spesifik atau sempit, kata sosial menyangkut sektor 

kesejahteraan sosial sebagai suatu bidang atau bagian dari pembangunan 

sosial atau kesejahteraan rakyat yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas 

kehidupan manusia, terutama mereka yang dikategorikan sebagai kelompok 

yang tidak beruntung (disadvantaged group) dan kelompok rentan (vulnerable 

group). Kata sosial di sini menyangkut program-program dan atau pelayanan-

pelayanan sosial untuk mengatasi masalah-masalah sosial, seperti 
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kemiskinan, ketelantaran, ketidakberfungsian fisik dan psikis, tuna sosial dan 

tuna susila, kenakalan remaja. (Edi Suharto, 2008:9). 

Kebijakan Publik adalah suatu keputusan yang dimaksudkan untuk 

tujuan mengatasi permasalahan yang muncul dalam suatu kegiatan tertentu 

yang dilakukan oleh instansi pemerintah dalam rangka penyelenggaraan 

pemerintahan (Mustopadidjaja, 2002). Pada sudut pandang lain, Hakim 

(2003) mengemukakan bahwa Studi Kebijakan Publik mempelajari 

keputusan-keputusan pemerintah dalam mengatasi suatu masalah yang 

menjadi perhatian publik. Beberapa permasalahan yang dihadapi oleh 

Pemerintah sebagian disebabkan oleh kegagalan birokrasi dalam memberikan 

pelayanan dan menyelesaikan persoalan publik. Kegagalan tersebut adalah 

information failures, complex side effects, motivation failures, rentseeking, 

second best theory, implementation failures (Hakim, 2002: 30). 

Berdasarkan stratifikasinya, kebijakan publik dapat dilihat dari tiga 

tingkatan, yaitu kebijakan umum (strategi), kebijakan manajerial, dan 

kebijakan teknis operasional. Selain itu, dari sudut manajemen, proses kerja 

dari kebijakan publik dapat dipandang sebagai serangkaian kegiatan yang 

meliputi (a) pembuatan kebijakan, (b) pelaksanaan dan pengendalian, serta (c) 

evaluasi kebijakan. 

Menurut Dunn (1994) dalam (Mustopadidjaja, 2002: 12), proses 

analisis kebijakan adalah serangkaian aktivitas dalam proses kegiatan yang 

bersifat politis. Aktivitas politis tersebut diartikan sebagai proses pembuatan 
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kebijakan dan divisualisasikan sebagai serangkaian tahap yang saling 

tergantung, yaitu: 

1) Penyusunan agenda 

2) Formulasi kebijakan 

3) Adopsi kebijakan 

4) Implementasi kebijakan 

5) Penilaian kebijakan.  

Proses formulasi kebijakan dapat dilakukan melalui tujuh tahapan 

sebagai berikut: 

1). Pengkajian Persoalan. Tujuannya adalah untuk menemukan dan 

memahami hakekat persoalan dari suatu permasalahan dan kemudian 

merumuskannya dalam hubungan sebab akibat. 

2). Penentuan tujuan. Adalah tahapan untuk menentukan tujuan yang hendak 

dicapai melalui kebijakan publik yang segera akan diformulasikan. 

3). Perumusan Alternatif. Alternatif adalah sejumlah solusi pemecahan 

masalah yang mungkin diaplikasikan untuk mencapai tujuan yang telah 

ditentukan. 

4). Penyusunan Model. Model adalah penyederhanaan dan kenyataan 

persoalan yang dihadapi yang diwujudkan dalam hubungan kausal. Model 

dapat dibangun dalam berbagai bentuk, misalnya model skematik, model 

matematika, model fisik, model simbolik, dan lain-lain. 

5). Penentuan kriteria. Analisis kebijakan memerlukan kriteria yang jelas dan 

konsisten untuk menilai alternatif kebijakan yang ditawarkan. Kriteria 
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yang dapat dipergunakan antara lain kriteria ekonomi, hukum, politik, 

teknis, administrasi, peranserta masyarakat, dan lain-lain. 

6). Penilaian Alternatif. Penilaian alternatif dilakukan dengan menggunakan 

kriteria dengan tujuan untuk mendapatkan gambaran lebih jauh mengenai 

tingkat efektivitas dan kelayakan setiap alternatif dalam pencapaian tujuan. 

7). Perumusan Rekomendasi. Rekomendasi disusun berdasarkan hasil 

penilaian alternatif kebijakan yang diperkirakan akan dapat mencapai 

tujuan secara optimal dan dengan kemungkinan dampak yang sekecil-

kecilnya. 

Implementasi kebijakan publik 

Implementasi merupakan terjemahan dari kata “implementatiom”, 

berasal dari kata kerja “to implement”. Menurut Webster’s Dictionary (dalam 

Tachan, 2008: 29), kata to implement berasal dari bahasa Latin 

“implementum” dari asal kata “impere” dan “plere”. Kata “implore” 

dimaksudkan “to fill up”,”to fill in”, yang artinya mengisi penuh; melengkapi, 

sedangkan “plere” maksudnya “to fill”, yaitu mengisi. 

Dalam Webster’s Dictionary (dalam Tachan, 2008: 29) selanjutnya 

kata “to implement” dimaksudkan sebagai: “(1) to carry into effect; 

accomplish. (2) to provide with the means for carrying out into effect or 

fulfilling; to give practical effect to. (3) to provide or equip with implements” 

Pertama, to implement dimaksudkan “membawa ke suatu hasil 

(akibat); melengkapi dan menyelesaikan”. Kedua, to implement dimaksudkan 
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“menyediakan sarana (alat) untuk melaksanakan sesuatu”. Ketiga, to 

implement dimaksudkan menyediakan atau melengkapi dengan alat”. 

Sehubungan dengan kata implementasi di atas, Pressman dan 

Wildavsky (dalam Tachan, 2008: 29) mengemukakan bahwa, ímplementation 

as to carry out, accomplish fulfill produce, complete”. Maksudnya: 

membawa, menyelesaikan, mengisi, menghasilkan, melengkapi. Jadi secara 

etimologis implementasi itu dapat dimaksudkasn sebagai suatu aktivitas yang 

bertalian dengan penyelesaian suatu pekerjaan dengan penggunaan sarana 

(alat) untuk memperoleh hasil. 

Apabila pengertian implementasi di atas dirangkaikan dengan 

kebijakan publik, maka kata implementasi kebijakan publik dapat diartikan 

sebagai aktivitas penyelesaian atau pelaksanaan suatu kebijakan publik yang 

telah ditetapkan/disetujui dengan penggunaan sarana (alat) untuk mencapai 

tujuan kebijakan. 

Dengan demikian, dalam proses kebijakan publik implementasi 

kebijakan merupakan tahapan yang bersifat praktis dan dibedakan dari 

formulasi kebijakan yang dapat dipandang sebagai tahapan yang bersifat 

reoritis. Anderson (dalam Tachan, 2008: 30) mengemukakan bahwa:  

”Policy implementation is the application of the policy by the 

government’s administrative machinery to the problem”. Kemudian Edward 

III (dalam Tachan, 2008: 30) mengemukakakan bahwa:”Policy 

implementation, …is the stage of policy making between the establishment of 

a policy…and the consequences of the policy for the people whom it affects”.  
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Sedangkan Grindle (dalam Tachan, 2008: 30) mengemukakan bahwa 

“implementation a general process of administrative action that can be 

investigated at specific program level”. 

Dari uraian di atas diperoleh suatu gambaran bahwa, implementasi 

kebijakan publik merupakan proses kegiatan administratif yang dilakukan 

setelah kebijakan ditetapkan/disetujui. Kegiatan ini terletak di antara 

perumusan kebijakan dan evaluasi kebijakan. Implementasi kebijakan 

mengandung logika yang top-down, maksudnya menurunkan/menafsirkan 

alternatif-alternatif yang masih abstrak atau makro menjadi alternatif yang 

bersifat konkrit atau mikro. Sedangkan formulasi kebijakan mengandung 

logika botton up, dalam arti proses ini diawali dengan pemetaan kebutuhan 

publik atau pengakomodasian tuntutan lingkungan lalu diikuti dengan 

pencarian dan pemilihan alternatif cara pemecahannya, kemudian diusulkan 

untuk ditetapkan. 

Menurut Edward III dalam Mustopadidjaja (2002:8) ada empat 

variabel atau critical factors yang menentukan keberhasilan implementasi 

kebijakan, yaitu communication, resources, disposition or attitude, dan 

bureaucratic structure. Keempat critical factors yang dimaksud dijelaskan 

Edward III berikut :  

a. Communication, the first requirement for effective policy 
implementation is that those who are to implement a decision must 
know what they are supposed to do. 

b. Resources, implementation orders may be accurately transmitted, 
clear, and consistent, but if implementations lack the resources 
necessary to carry out policies, implementations is likely to be 
ineffective. 
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c. Dispositions or attitude, if implementers are well-disposed toward a 
particular policy, they are more likely to carry it out as the original 
decision makers intended. But when implementers attitudes or 
perspectives differ from the decision makers, the process of 
implementing a policy becomes more complicated. 

d. Bureaucratic structure, policy implementers may know what to do and 
have sufficient leisure and resources to do it, but they may still be 
hampered in implementation by the structures of the organizations in 
which they serve. Two prominent characteristics of bureaucracies are 
standard operating procedures (SOPs) and fragmentation. 
 

Untuk memahami secara lebih komprehensif, maka pemahaman 

keempat faktor tersebut maka diperlukan konsep pemahaman yang mendalam 

tentang komunikasi, sumber daya, kecenderungan sikap pelaksana kebijakan, 

dan struktur birokrasi. Mengenai fungsi dan aktivitas komunikasi dalam 

proses implementasi kebijakan publik Edward III (Mustopadidjaja, 2002:10) 

menjelaskan berikut : 

For implementation to be effective, those whose responsibility it is to 
implement a decision must know what they are supposed to do. Orders 
to implement policies must be transmitted to the appropriate 
personnel, and they must be clear, accurate, and consistent. If the 
policies decision makers wish to see implemented are not clearly 
specified, they may be misunderstood by those at whom they are 
directed. Obviously, confusion by implementers about what to do 
increases the chances that they will not implement a policy as those 
who passed or ordered it intended. 

 

Dari pendapat Edward III itu terungkap bahwa agar implementasi 

kebijakan menjadi efektif, maka para pihak yang bertanggungjawab atas 

pelaksanaan suatu keputusan dan harus benar-benar memahami apa yang 

harus dilakukan. Untuk itu, arahan terhadap implementasi kebijakan harus 

ditransmisikan secara tepat, jelas, akurat dan konsisten. Dengan demikian 

suatu pola komunikasi yang tepat, jelas, akurat dan konsisten merupakan hal-
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hal penting yang harus diperhatikan dalam mengkomunikasikan suatu 

keputusan dari satu pihak kepada para pihak yang terlibat dengan keputusan 

tersebut. Misalnya, keputusan mengenai standar pelayanan minimal yang 

dibakukan perlu ditransmisikan secara tepat, jelas, akurat dan konsisten 

kepada para aparatur pelayanan kesehatan.  

2.2. Pengertian Konversi  

Dalam kamus Bahasa Indonesia, konversi adalah (1) perubahan di 

satu sistem pengetahuan ke sistem yang lain; (2) perubahan pemilikan atas 

suatu benda, tanah, dan sebagainya; (3) perubahan suatu bentuk kebentuk 

yang lain. (Poerwadarminta, 2008: 53) 

Ada beberapa pengertian konversi minyak tanah yang diungkapkan 

oleh beberapa tokoh ekonomi yang sekilas tampak berbeda, namun 

sebenarnya memiliki inti yang sama. Menurut Anggito Abimanyu, Kepala 

Badan Fiskal (BKF) Departemen Keuangan, mengungkapkan bahwa : 

Konversi minyak tanah merupakan upaya mengerem peningkatan 

konsumsi bahan bakar minyak bersubsidi melalui penyediaan tabung gas dan 

sosialisasi (Kamaludin, 2001:34). Pendapat tersebut serupa dengan yang 

disampaikan oleh Fadhil Hasan, Ekonom Senior Indef ini mengungkapkan 

bahwa Program konversi minyak tanah menjadi Liquefied Petroleum Gas 

(LPG), merupakan upaya pemerintah untuk mengurangi beban subsidi bahan 

bakar minyak sehingga dapat mengurangi biaya yang harus dikeluarkan oleh 

pemerintah. (Kamaludin, 2001: 37). Sedangkan menurut Pertamina sebagai 

salah satu pihak yang ditunjuk pemerintah dalam pelaksanaanprogram 
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konversi minyak tanah ke Liquefied Petroleum Gas (LPG) mengungkapkan 

bahwa program konversi minyak tanah ke Liquefied Petroleum Gas (LPG) 

merupakan program pemerintah yang bertujuan untuk mengurangi subsidi 

BBM, dengan mengalihkan minyak tanah ke Liquefied Petroleum Gas (LPG). 

Program ini diimplementasikan dengan membagikan paket tabung Liquefied 

Petroleum Gas (LPG) beserta isinya, kompor gas dan aksesorinya kepada 

rumah tangga dan usaha mikro pengguna minyak tanah. (Kamaludin, 2001: 

38). 

Tidak banyak ahli atau pakar yang mengungkapkan definisi kkonversi 

minyak tanah ke Liquefied Petroleum Gas (LPG), namun dari tiga pendapat 

yang diuraikan tersebut dapat dikatakan bahwa pada intinya konversi minyak 

tanah ke Liquefied Petroleum Gas (LPG) merupakan program yang dibuat 

oleh pemerintah sebagai upaya untuk menghemat bahan bakar bersubsidi 

melalui penggunaan Liquefied Petroleum Gas (LPG) yang dinilai lebih irit. 

Berdasarkan pengertian di atas, penulis berpendapat bahwa konversi 

minyak tanah ke Liquefied Petroleum Gas (LPG) berarti pengalihan 

pemakaian bahan bakar minyak tanah ke  Liquefied Petroleum Gas (LPG). 

2.3. Alasan Pemerintah Melakukan Kebijakan Konversi  

Sudah hampir enam bulan minyak tanah menjadi barang langka yang 

selalu diperebutkan. Kelangkaan ini diakibatkan adanya kebijakan pemerintah 

yang akan mengganti minyak tanah dengan Liquefied Petroleum Gas (LPG) 

yang lebih ekonomis yang dapat menghemat pengeluaran negara sampai Rp 

30 triliun. Dalam jangka panjang, program ini lebih menjamin pasokan 
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kebutuhan energi rumah tangga, jauh lebih terjamin menggunakan Liquefied 

Petroleum Gas (LPG) daripada menggantungkan pada BBM, khususnya 

minyak tanah.  

Pasalnya,cadangan gas di perut bumi jauh lebih besar dibandingkan 

minyak bumi. Cadangan yang ada terbukti bahwa minyak bumi sekitar 4,5 

miliar barel, sedangkan gas sekitar 188 TCF (trillion cubic feet). Apabila 

misalnya, cadangan minyak dan gas bumi tidak ditemukan lagi, dengan 

tingkat produksi sekitar 350 juta barel minyak dan 3 TCF gas, diperkirakan 

minyak akan habis dalam waktu 13 tahun. Sementara itu, gas baru habis 

dalam waktu yang jauh lebih lama, sekitar 60 tahun lagi.  

Komposisi konsumsi energi (energy mix) dunia ke depan secara pasti 

juga akan  mengurangi porsi minyak dan akan meningkatkan porsi gas elpiji. 

Hal ini karena gas jauh lebih bersih dan ramah lingkungan dibandingkan 

minyak, sehingga kebutuhan energi tidak boleh terlalu tergantung pada 

minyak.  

Selain itu, pemakaian elpiji untuk rumah tangga lebih praktis, efisien, 

lebih bersih, dan lebih menyenangkan. Upaya mendorong masyarakat, 

khususnya lapisan menengah bawah untuk memakai elpiji dapat juga dilihat 

sebagai upaya meningkatkan mutu kehidupan masyarakat. Masyarakat yang 

bisa menikmati jenis energi yang bersih ini tentu tidak hanya mereka dari 

kelompok menengah atas, tetapi juga kelompok menengah ke bawah.  

Pemerintah menunjuk beberapa pihak atau instansi sebagai pelaksana 

program konversi minyak tanah ke Liquefied Petroleum Gas (LPG), sehingga 



23 
 

program tersebut dapat berjalan sesuai dengan harapan pemerintah, pihak 

atau instansi yang ditunjuk oleh pemerintah tersebut, yaitu Kementrian 

Negara Koperasi dan UKM ( KUKM ). Instansi ini bertugas mengadakan 

kompor dan aksesorinya berupa regulator dan selang serta 

mendistribusikannya bersama tabung dari pertamina. 

Pertamina dalam program ini bertugas untuk menyediakan tabung 

Liquefied Petroleum Gas (LPG) 3 kg untuk perdana ditambah kebutuhan 

tabung untuk rolling. Menyediakan Liquefied Petroleum Gas (LPG) 3 kg 

sebagai pengganti minyak tanah. Mempersiapkan infrastruktur dan jalur 

distribusinya. Kementrian Negara Pemberdayaan Perempuan, Instansi ini 

bertugas untuk melakukan sosialisasi program peralihan penggunaan minyak 

tanah ke Liquefied Petroleum Gas (LPG). 

Sasaran Program Konversi Minyak Tanah ke Liquefied Petroleum 

Gas (LPG) adalah: 

a. Rumah Tangga 

Rumah tangga yang berhak menerima paket Liquefied 

Petroleum Gas (LPG) 3kg beserta kelengkapannya harus memenuhi 

persyaratan persyaratan dan kriteria sebagai berikut : 

1). Ibu rumah tangga 

2). Pengguna minyak tanah murni 

3). Kelas sosial C1 ke bawah ( Pengeluaran konsumsi 1,5 juta / 

bulan) 
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4). Penduduk resmi setempat dengan melampirkan KTP atau KK 

atau surat keterangan dari kelurahan setempat. 

b. Usaha Mikro 

Usaha mikro yang berhak menerima paket Liquefied 

Petroleum Gas (LPG) 3 kg beserta kelengkapannya harus memenuhi 

persyaratan dan kriteria sebagai berikut Usaha mikro tersebut 

merupakan pengguna minyak tanah untuk bahan bakar memasak 

dalam usahanya. Penduduk resmi setempat dengan melampirkan KTP 

atau Kartu Keluarga (KK) atau surat keterangan dari kelurahan 

setempat. Melampirkan surat keterangan usaha dari kelurahan 

setempat. 

Dasar Pelaksanaan Program Konversi Minyak Tanah Ke Liquefied 

Petroleum Gas (LPG): 

1). Surat Menteri ESDM, No. 3249/26/mem/2006, tanggal 31 Agustus 

2006. Perihal :  Hasil rapat Koordinasi Terbatas yang dipimpin oleh 

Wakil Presiden mengenai diversifikasi minyak tanah ke Liquefied 

Petroleum Gas (LPG) (Pertamina dituntut untuk melaksanakan 

konversi minyak tanah ke Liquefied Petroleum Gas (LPG) bagi 

konsumen rumah tangga . 

2). Surat Wakil Presiden RI No. 20/WP/9/2006, tanggal 1 September 

2006. Perihal:  Konversi pemakaian minyak tanah ke Liquefied 

Petroleum Gas (LPG). 



25 
 

2.4. Kinerja Pemerintah dalam Pelaksanaan Kebijakan Konversi  

Pemerintah memutuskan membantu kelompok masyarakat yang 

secara ekonomi masih kurang mampu dengan memberikan kompor dan  

tabung Liquefied Petroleum Gas (LPG) 3 kg secara gratis. Di lain pihak, 

pemerintah mengharapkan akan terjadi penghematan subsidi BBM akibat 

proses substitusi massal dari minyak tanah ke Liquefied Petroleum Gas 

(LPG). Pemerintah juga mengurangi pasokan minyak tanah. Untuk wilayah 

yang sudah memperoleh kompor dan botol 3 kg, pasokan minyak tanah 

dikurangi hingga 70%.  

Pemerintah mengawasi secara ketat produksi tabung dan  kompor gas. 

Hal ini dilakukan agar tabung gas yang diberikan kepada masyarakat tidak 

mudah bocor dan terbakar. Pemerintah juga mengawasi secara ketat pasokan 

minyak tanah ke masyarakat agar tidak terjadi penimbunan minyak tanah.  

Namun, implementasinya ternyata menimbulkan berbagai dampak 

negatif  yang sangat merugikan masyarakat. Konversi minyak tanah ke 

Liquefied Petroleum Gas (LPG) ternyata banyak terjadi penyimpangan. 

Daerah-daerah yang menjadi target konversi mengeluh karena tiba-tiba 

minyak tanah menghilang. Jikapun ada, harganya mahal, sekitar Rp 6.000-an, 

karena tak ada lagi subsidi. Di berbagai wilayah di Jakarta, Banten, dan Jawa 

Barat, banyak rakyat miskin dan pedagang kecil kelabakan karena depo 

minyak menghilang. Padahal minyak tanah masih sangat dibutuhkan rakyat 

miskin yang tak mampu membeli gas, meski tabung gas berisi 3 kg sudah 

diberikan gratis oleh pemerintah.  
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Kebijakan konversi minyak tanah ke Liquefied Petroleum Gas (LPG) 

itu memang bertujuan baik, yaitu mengurangi subsidi minyak tanah untuk 

keperluan rumah tangga yang nilainya sekitar Rp 30 triliun.  

2.5. Persiapan Pelaksanaan Kebijakan Konversi  

Konversi penggunaan minyak tanah memang harus dilaksanakan 

secara berkesinambungan mengingat masih tingginya permintaan dan 

ketergantungan nasional terhadap BBM. Program ini harus berkelanjutan dan 

tidak bisa sporadis mengingat pemerintah masih kesulitan menaikkan 

produksi minyak per hari, sementara penggunaan bahan bakar gas bara masih 

terkendala oleh infrastruktur. 

Penggantian jutaan kompor minyak tanah menjadi kompor gas tentu 

memerlukan biaya cukup besar. Apalagi jika itu akan diberikan secara cuma-

cuma. Untuk jangka panjang strategi pembiayaan mutlak harus dipikirkan. 

Diusulkan agar biaya konversi pemakaian minyak tanah ini bisa diambilkan 

dari berbagai retribusi dan pendapatan negara bukan pajak lainnya (PNBP) 

yang jumlahnya cukup besar di sektor Migas. Sedangkan pengelolaannya 

dalam jangka panjang bisa saja di embankan kepada badan usaha tertentu atau 

dikembalikan ke Pertamina dengan menggunakan pola Public Service 

Obligation sehingga mengurangi rantai birokrasi dan dapat meringankan 

beban pemerintah ditengah keterbatasan sumber daya manusia yang ada saat 

ini. Sebagai penutup tidak kalah pentingnya adalah program sosialisasi 

kepada masyarakat agar dapat mensukseskan program ini.  



27 
 

Ukuran tabung gas dan kepastian rancangan kompor hendaklah dibuat 

sedemikian rupa sehingga memang sesuai dengan kebutuhan mereka. Khusus 

untuk ukuran tabung gas, kiranya perlu dipikirkan ulang secara seksama, 

hingga tidak terjadi salah persepsi nantinya bagi sebagian masyarakat miskin 

yang tentu juga memiliki tingkat pendidikan yang agak terbatas dibandingkan 

dengan masyarakat luas lainnya. Kedua hal ini sangat perlu diperhatikan 

untuk menghindarkan berbagai masalah sosial yang belum diantisipasi 

pemerintah pada saat ini. 

Keputusan melakukan kebijakan konversi minyak tanah ke LPG 

bukanlah keputusan yang sederhana dan dibuat secara singkat. Kebijakan ini 

adalah kebijakan Nasional yang bisa merubah masa depan bangsa Indonesia 

khususnya dalam hal kesumberdayaan energi Nasional. Diproyeksikan tahun 

2012, Pemerintah sudah tidak lagi mensubsidi harga minyak tanah di 

Indonesia yang berarti harga minyak tanah di Indonesia sama dengan harga 

minyak tanah di luar negeri. Untuk itu, perlu kita cermati rencana aksi 

pemerintah dalam rangka kebijakan konversi minyak tanah ke LPG.   

Untuk melihat kemampuan pasokan LPG dalam rangka memenuhi 

kebutuhan dalam negeri dan menunjang kelangsungan program perlu dibuat 

suatu proyeksi kebutuhan dan kemampuan produksi LPG di setiap region 

dalam periode pelaksanaan program (2007 – 2012), yang antara lain berisi: 

1. Kemampuan pasokan eksisting yang berasal dari kilang LPG dan kilang 

minyak 
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2. Tambahan pasokan dari kilang-kilang LPG yang sedang dibangun dan 

telah memiliki sumber pasokan LPG 

3. Sumber LPG lain yang belum dimanfaatkan potensi C3 dan C4-nya 

menjadi LPG/ Wet LPG (Potential Supply) 

4. Kebutuhan LPG saat ini dan proyeksi kebutuhan dimasa yang akan datang 

dengan mempertimbangkan pertumbuhan penduduk dan keadaan ekonomi 

5. Jumlah LPG yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan program 

pengalihan minyak tanah menjadi LPG 

6. Kebutuhan potensial LPG untuk Industri dan sektor lain yang tidak terkait 

dengan program pengalihan minyak tanah ke LPG 

Dengan adanya program pengalihan minyak tanah ke LPG perlu 

dilakukan upaya untuk meningkatkan pasokan LPG untuk mengimbangi 

peningkatan kebutuhan LPG dimasa yang akan datang. Peningkatan pasokan 

merupakan hal yang harus dilakukan untuk menghindari kelangkaan LPG dan 

ketergantungan terhadap impor di masa yang akan datang. Untuk 

meningkatkan pasokan LPG dalam negeri perlu dilakukan hal-hal sebagai 

berikut : 

1. Peningkatan alokasi LPG/LPG untuk dalam negeri. 

2. Pengembangan infrastruktur yang mendukung pasokan LPG (kilang, 

depot, filling station, fasilitas distribusi, dan lain-lain). 

3. Melakukan pendataan potensi LPG yang dapat diolah menjadi LPG (wet 

LPG) dan peningkatan ekstraksi C3 dan C4 dari wet LPG.  
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Diperlukannya penambahan infrastruktur seperti kilang produksi 

(LPG  Plant), fasilitas penyaluran LPG seperti tanki timbun, filiing station, 

alat angkut, depot, dan pangkalan dalam rangka meningkatkan kapasitas 

produksi LPG dalam negeri.  

Dalam rangka mengembangkan infrastruktur LPG Indonesia perlu 

dilakukan hal-hal sebagai berikut: 

1. Pembuatan Rencana Pengembangan Infrastruktur berdasarkan proyeksi 

kebutuhan dan kemampuan produksi yang terintegrasi. 

2. Pemberian Insentif fiskal dan non fiskal 

3. Peningkatan peran serta pendanaan dari perusahaan swasta. 

4. Membuka peluang kerjasama usaha. 

5. Peningkatan kemampuan infrastruktur eksisting.  

Pada tahun 2006 terdapat 20 perusahaan industri tabung baja LPG 3 

kg 20 yang berkapasitas produksi 24.200 unit dengan total investasi + Rp. 

350 milyar dan menyerap tenaga kerja 2.600 orang. Sebagai penyedia kompor 

LPG satu tungku telah siap 32 perusahaan yang berkapasitas produksi 

36.000.000 set/tahun dengan total investasi + Rp. 200 milyar dan menyerap 

tenaga kerja 1.740 orang. Untuk memenuhi kebutuhan katup telah dilakukan 

proses assembling oleh industri tabung baja dengan menggunakan bahan baku 

impor. Industri katup yang ada saat ini berkapasitas 2.000.000 unit/tahun 

dengan total investasi + Rp. 30 milyar. Industri regulator kompor LPG 

berjumlah 3 perusahaan dengan kapasitas produksi 15.000.000 unit/tahun 
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yang memiliki total investasi Rp. 33 milyar dan menyerap tenaga kerja 660 

orang.  

Departemen Perindustrian bertanggung jawab dalam mendorong dan 

memetakan pengembangan industri nasional untuk memenuhi kebutuhan 

program pengalihan serta pengadaan tabung LPG 3 kg dengan perencanaan 

yang terintegerasi.  

Pendistribusian kompor dan paket LPG bersubsidi dilaksanakan oleh 

Kementerian KUKM dan PT Pertamina (Persero) selaku badan usaha yang 

mendapat penuLPGan penyediaan dan pendistribusian LPG tabung 3 kg.  

Tata cara pendistribusian kompor dan paket LPG bersubsidi adalah 

sebagai berikut : 

1. Dibagikan secara gratis sebagai paket perdana dibagikan LPG tabung 3 kg 

beserta kompor dan asesorisnya kepada masyarakat pengguna minyak 

tanah. Pemilihan masyarakat penerima paket LPG bersubsidi didasarkan 

pada survey yang dilaksanakan oleh lembaga independen menurut kriteria 

yaitu: memiliki bukti kependudukan, pengguna minyak tanah, dan tidak 

memiliki kompor LPG. 

2. Kepada masyarakat penerima diberikan prosedur penggunaan tabung dan 

kompor LPG pada saat pembagian. 

Wilayah yang mendapat program pengalihan minyak tanah ke LPG 

dipilih dengan pertimbangan kesiapan infrastruktur LPG. Wilayah dimulai 

dari Jawa dan Bali pada tahun 2007, dilanjutkan dengan sebagian Sumatra 

dan Kalimantan, dan pada tahap selanjutnya akan mencakup seluruh wilayah 
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Indonesia yang dijangkau fasilitas/infrastruktur LPG. Penetapan wilayah 

dituangkan dalam suatu keputusan Menteri ESDM setelah mendapat usulan 

dari Badan Usaha yang mendapat pembagian LPG.  

Departemen ESDM bertanggung jawab dalam pengawasan 

penyediaan dan pendistribusian LPG tabung 3 kg yang merupakan pengalihan 

dari minyak tanah bersubsidi. Pengawasan ini melibatkan berbagai instansi 

terkait antara lain Pemda, Lembaga Independen, serta Badan Usaha yang 

ditunjuk untuk melaksanakan penyediaan dan pendistribusian LPG tabung 3 

kg tersebut. 

Dalam melakukan pembagian paket LPG bersubsidi perdana kepada 

masyarakat pengguna minyak tanah, dilakukan koordinasi dengan melibatkan 

Pemda setempat. Sehingga semua masyarakat pengguna minyak tanah dapat 

digantikan dengan LPG. Pengawasan dalam pengurangan kuota minyak tanah 

untuk daerah yang akan dikonversi melibatkan Badan Pengatur yang 

mempunyai tanggung jawab dalam pengawasan penyediaan dan 

pendistribusian minyak tanah bersubsidi. Tujuan pengawasan tersebut adalah 

untuk menghindari kelangkaan minyak tanah di masyarakat. 

Pengawasan dalam kegiatan penyediaan dan pendistribusian LPG 

melibatkan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) serta Lembaga 

Independen dan Pemda. Lembaga Independen disini selain bertujuan untuk 

mengawasi juga melakukan verifikasi realisasi volume LPG bersubsidi 

sebagai referensi bagi Departemen Keuangan dalam pembayaran subsidi 

kepada Badan Usaha pelaksana. 
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2.6. Reaksi Masyarakat terhadap Kebijakan Konversi  

Di daerah-daerah yang konon menurut pemerintah sudah diberi 

tabung Liquefied Petroleum Gas (LPG) gratis, ditemukan berbagai keluhan 

masyarakat. Sejak adanya kebijakan konversi itu, minyak tanah menghilang 

dari pasar. Kalaupun ada, harganya sangat tinggi, sehingga mereka tak 

sanggup membelinya. Sementara itu, kalau  mau beli gas, mereka harus 

membeli 3 kg atau satu tabung yang harganya berkisar Rp 15 ribu.  

Kondisi ini tampaknya belum diperhatikan pemerintah. Bagi rakyat 

kecil, membeli bahan bakar Rp 15 ribu sangat memberatkan, karena 

penghasilan mereka tiap hari hanya cukup untuk makan sehari, bahkan 

terkadang kurang. Ini berbeda dengan  minyak tanah yang bisa dibeli eceran, 

satu atau bahkan setengah liter sekalipun. Dengan demikian, sangat keliru 

mengasumsikan bahwa warga di wilayah yang sudah memperoleh kompor 

dan botol Liquefied Petroleum Gas (LPG) 3 kg, dengan serta-merta dan 

otomatis meninggalkan minyak tanah. Akibatnya, pasokan minyak tanah 

langsung dikurangi hingga 70%. Konversi permakaian minyak tanah ke 

Liquefied Petroleum Gas (LPG) bagi masyarakat kecil niscaya akan 

menimbulkan banyak masalah. Hal ini terjadi karena beberapa alasan. 

Pertama, dari aspek fisik. Minyak tanah bersifat cair sehingga transportasinya 

mudah, pengemasannya mudah, dan penjualan sistem eceran pun mudah.  

Masyarakat kecil, misalnya, bisa membeli minyak tanah hanya 0,5 

liter dan mereka dapat membawanya sendiri dengan mudah. Minyak tanah 

0,5 liter bisa juga dimasukkan ke plastik. Kondisi ini tak mungkin bisa 
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dilakukan untuk pembelian Liquefied Petroleum Gas (LPG). Ini karena 

Liquefied Petroleum Gas (LPG) dijual per tabung, yang isinya 3 kg, dengan 

harga Rp 13.000-Rp 15.000. Masyarakat jelas tidak mungkin bisa membeli 

Liquefied Petroleum Gas (LPG) hanya 0,5 kg, lalu membawanya dengan 

plastik atau kaleng susu bekas. Kedua, dari aspek kimiawi.Liquefied 

Petroleum Gas (LPG) jauh lebih mudah terbakar (inflammable) dibanding 

minyak tanah. Melihat perbedaan sifat fisika dan kimia minyak tanah dan 

Liquefied Petroleum Gas (LPG) tersebut, kita memang layak 

mempertanyakan sejauh mana efektivitas dan keamanan kebijakan konversi 

tersebut.  

Dari aspek ini, kebijakan konversi minyak tanah ke Liquefied 

Petroleum Gas (LPG) akan menimbulkan berbagai konflik sosial. Konflik 

merupakan proses sosial yang dilakukan oleh perorangan atau kelompok yang 

berusaha memenuhi tujuannya disertai ancaman dan kekerasan.  

Faktor-faktor penyebab terjadinya konflik adalah karena adanya: 

a. Perbedaan Antarindividu, yaitu perbedaan pendirian dan perasaan 

memungkinkan timbulnya bentrokan-bentrokan antar individu atau antar 

kelompok.  

b. Perbedaan Kebudayaan, yaitu perbedaan kepribadian seseorang 

bergantung pada pola kehidupan yang menjadi latar belakang 

pembentukan dan perkembangan kepribadian.  

c. Perkembangan Kepentingan, yaitu perbedaan kepentingan antarindividu 

dan kelompok merupakan sumber lain dari pertentangan. Wujud 



34 
 

kepentingan yang berbeda, misalnya perbedaan kepentingan ekonomi dan 

politik  

d. Perubahan Sosial, yaitu perubahan sosial yang berlangsung cepat untuk 

sementara waktu akan mengubah nilai-nilai yang ada dalam masyarakat.  

Pemerintah kurang peka melihat kondisi masyarakat Indonesia yang 

sebagian besar penghasilannya pas-pasan. Mestinya, kebijakan konversi 

minyak tanah ke Liquefied Petroleum Gas (LPG) dilakukan secara selektif. 

Masyarakat kecil tetap dibiarkan memilih untuk sementara waktu, apakah 

menggunakan minyak tanah atau  Liquefied Petroleum Gas (LPG), yang 

kedua-duanya disubsidi. Sementara itu, masyarakat yang mampu diharuskan 

memakai Liquefied Petroleum Gas (LPG). Untuk itu, perlu ada pendataan 

penduduk miskin yang akurat di tiap-tiap wilayah agar pemberian subsidi 

tersebut tepat sasaran.  

2.7. Dampak Sosial Ekonomi Terhadap Masyarakat  

Banyak sekali dampak terhadap masyarakat yang disebabkan oleh 

konversi minyak tanah ke Liquefied Petroleum Gas (LPG). Salah satunya 

adalah naiknya harga barang-barang kebutuhan bahan pokok disebabkan oleh 

langkanya minyak tanah di pasar. 

Naiknya harga barang-barang di pasar menyebabkan masyarakat 

menengah ke bawah merasa tertekan oleh kebijakan konversi tersebut. 

Banyak warga masyarakat yang kembali memakai kompor minyak tanah 

setelah Liquefied Petroleum Gas (LPG) 3 kg itu habis. Ada yang bahkan 

kembali ke minyak tanah, karena takut menggunakan kompor Liquefied 
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Petroleum Gas (LPG). Apalagi sempat diberitakan ada kompor dan botol 

Liquefied Petroleum Gas (LPG) 3 kg yang bocor, sehingga menimbulkan 

kecelakaan. Sejumlah warga mengkhawatirkan program konversi minyak 

tanah ke Liquefied Petroleum Gas (LPG), tidak akan berjalan dengan baik 

karena dampak yang ditimbulkan sangatlah banyak terutama dampak 

ekonomi yang semakin menyulitkan saja masyarakat kecil yang nantinya 

akan berimbas pada kehidupan sosial yang semakin tidak menentu.  

2.8. Penelitian Terdahulu. 

2.8.1. Penelitian Dewi Aprilyanti Cholida 

Penelitian ini dilakukan oleh Dewi Aprilyanti Cholida di RW. 09 

Kelurahan Jati Padang Kecamatan Pasar Minggu Jakarta Selatan. Penelitian 

yang ia buat tersebut bertujuan untuk mengetahui dan memaparkan lebih 

dalam tentang efektifitas konversi minyak tanah  ke Liquefied Petroleum Gas 

(LPG) terhadap besaran pengeluaran bahan bakar satu bulan rumah tangga di 

RW. 09 Kelurahan Jadi Padang Kecamatan Pasar Minggu Jakarta Selatan. 

Populasi dalam penelitian ini adalah rumah tangga RW. 09 Kelurahan Jati 

Padang yang telah melakukan konversi minyak tanah ke Liquefied Petroleum 

Gas (LPG)  3 kg dengan jumlah sampel sebanyak 87 kepala keluarga tersebar 

di sembilan RT. 

Hasil penelitian yang dilakukan oleh Dewi Aprilyanti Cholida 

(2010:67) menunjukkan bahwa kebijakan pemerintah yaitu konversi minyak 

tanah ke Liquefied Petroleum Gas (LPG) ditanggapi positif oleh warga, 

meskipun pengetahuan warga tentang program ini tidak banyak dan dalam 
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jalannya konversi masih ditemui beberapa kendala. Efektifitas konversi 

Liquefied Petroleum Gas (LPG) terhadap besaran pengeluaran bahan bakar 

dalam satu bulan sudah tercapai karena ada perbedaan yang signifikan antara 

besarnya  pengeluaran bahan bakar rumah tangga sebelum Liquefied 

Petroleum Gas (LPG) dan sesudah menggunakan .  

2.8.2. Penelitian Umi Kulsum 

Adanya program ini membuat minyak tanah langka dan kalaupun ada 

harganya sangat mahal. Program ini sebenarnya sudah dicanangkan sejak 

tahun 2006 lalu, namun untuk wilayah Malang program ini baru 

terealisasikan bulan Nopember 2007. Dalam penelitian ini subyek penelitian 

adalah pedagang pangsit mie, dengan alasan pedagang ini merupakan salah 

satu pedagang yang terkena dampak dari adanya program tersebut. Selain itu 

adanya program tersebut membuat harga bahan baku seperti pangsit naik 

yang disebabkan harga gandum yang melonjak karena pembuatan biofuel 

sebagai alternatif bahan bakar pengganti minyak tanah.  

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah : 1) Mengetahui pendapat 

pedagang pangsit mie penggunaan kompor LPG dibandingkan kompor 

minyak tanah. 2) Mengetahui sikap pedagang pangsit mie terhadap adanya 

konversi minyak tanah ke gas LPG. 3) Mengetahui dampak setelah adanya 

konversi minyak tanah ke gas LPG terhadap biaya, pendapatan dan 

penerimaaan pedagang pangsit mie. Lokasi penelitian dilakukan di Malang 

dan dipilih secara sengaja (purposive). Sedangkan untuk teknik pengumpulan 

sampel digunakan cara accidental sampling. Alasan dipilihnya teknik tersebut 
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karena peneliti tidak mengetahui jumlah populasi. Jumlah sampel yang 

diambil sebanyak 35 responden untuk analisis sikap dan pendapat. Sedangkan 

untuk analisis biaya, pendapatan dan penerimaan hanya diambil 9 responden 

karena hanya 9 pedagang yang menggunakan kompor LPG yang ditemui oleh 

peneliti.  

Untuk menganalisis pendapat dilakukan analisis deskriptif dengan 

bantuan tabel dan prosentase sedangkan untuk menganalisis sikap pedagang 

terhadap program ini, maka digunakan analisis model Fishbein. Model ini 

merupakan bentuk dari sikap terhadap obyek tertentu (dalam hal ini, yaitu 

sikap pedagang terhadap program konversi minyak tanah ke gas LPG) yang 

berdasarkan pada perangkat kepercayaan dan evaluasi. Untuk menganalisis 

dampak setelah adanya program terhadap biaya, pendapatan, dan penerimaan 

dengan menggunakan analisis statistik menggunakan uji-t.  

Hasil penelitian menyebutkan bahwa pedagang pangsit mie 

berpendapat bahwa kompor LPG tidak aman digunakan, tidak praktis jika 

digunakan oleh pedagang pangsit mie dan juga pedagang merasa kesulitan 

jika kompor LPG mengalami kerusakan. Sebagian besar pedagang juga 

merasa bahwa menggunakan LPG sama mudahnya dengan menggunakan 

kompor minyak tanah, begitu juga dengan ketersediaan gas LPG di pasaran. 

Namun dari segi harga, sebagian besar pedagang pangsit mie mengakui jika 

harga gas LPG lebih murah dari harga minyak tanah.  

Ditinjau dari segi rasa masakan, sebagian pedagang merasa masakan 

kurang enak jika menggunakan kompor dan dari segi kecepatan matang, 
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masakan lebih lama matangnya dengan menggunakan kompor LPG. Hal itu 

dikarenakan tekanan kompor LPG dari pemerintah memiliki tekanan yang 

kecil.  

2.9. Hakekat Konversi Minyak Tanah ke Liquefied Petroleum Gas (LPG) 

Minyak tanah yang sering digunakan sebagai bahan bakar untuk 

memasak atau penerangan merupakan cairan bahan bakar yang jernih, tidak 

berwarna, tidak larut dalam air, berbau, dan mudah terbakar. Minyak tanah 

termasuk dalam golongan petroleum terdestilasi hidrokarbon. Memiliki berat 

jenis 0,79, titik didih 1630 C – 2040 C, dan  titik beku 540 C. 

Sedangkan Liquefied  Petroleum Gas (LPG) merupakan gas hasil 

produksi dari kilang minyak dan kilang gas, yang komponen utamanya adalah 

gas propane (C3H8) dan butana (C4H12) yang dicairkan. Liquefied 

Petroleum Gas (LPG) lebih berat dari udara dengan berat jenis sekitar 2,01, 

tekanan uap Liquefied Petroleum Gas (LPG) cair dalam tabung sekitar 5,0 – 

6,2 Kg / Cm2. 

Beberapa hal yang menjadi alasan bagi pemerintah dalam mengambil 

kebijakan tentang program konversi minyak tanah antara  lain: 

a. Subsidi Liquefied Petroleum Gas (LPG) lebih rendah daripada subsidi 

minyak tanah. penghematan subsidi dapat mencapai Rp. 15 – 20 Triliyun 

jika program konversi minyak tanah ke Liquefied Petroleum Gas (LPG) ini 

berhasil.  

b. Liquefied Petroleum Gas (LPG) lebih sulit dioplos dan disalahgunakan. 
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c. Liquefied Petroleum Gas (LPG) lebih bersih daripada minyak tanah, 

sehingga dapat mengurangi tingkat polusi udara. 

d. Subsidi Liquefied Petroleum Gas (LPG) sudah berhasil diterapkan di 

negara–negara lain seperti India dan Brasil. 

2.10. Pengeluaran Konsumsi 

Pengeluaran konsumsi beberapa diantaranya meliputi pengeluaran 

konsumsi rumah tangga keluarga. Dalam keadaan normal, sebagai salah satu 

komponen daripada pendapatan nasional, pengeluaran konsumsi pada 

umumnya tidak pernah mempunyai angka di bawah lima puluh persen 

(Soediyono, 1997 : 147 ). 

Untuk memahami pengeluaran konsumsi, ada baiknya terlebih dahulu 

memahami beberapa teori tentang pengeluaran konsumsi yang dikemukakan 

oleh para ahli ekonomi. Teori pertama adalah teori yang dikemukakan oleh 

J.M. Keynes, yang menyatakan bahwa  Konsumsi seseorang akan tergantung 

pada tingkat pendapatan yang telah diterima (pendapatan aktual atau absolut) 

oleh seseorang atau masyarakat.  

Di dalam teori tersebut Keynes menjelaskan bahwa jika terjadi 

kenaikan pendapatan aktual maka kenaikan konsumsi seseorang lebih kecil 

dari kenaikan pendapatan aktual yang diterima. Hal ini dikarenakan seseorang 

pasti menyisihkan sebagian pendapatan yang diterimanya untuk tujuan lain 

yaitu menabung dan membayar hutang. 

Teori yang dikemukakan oleh Keynes tersebut serupa dengan yang 

diungkapkan oleh Albert Ando, Franco Modigliani dan Richard Brunberg. 
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Menurut  Albert, Franco dan Richard, pengeluaran konsumsi akan tergantung 

dari siklus hidup seseorang pada saat seseorang belum, bekerja, maka untuk 

membiayai pengeluaran konsumsinya ia akan disubsidi oleh oleh orang 

tuannya atau hutang. pada saat sudah bekerja ia akan menyisihkan sebagian 

pendapatannya guna ditabung untuk membayar utang sebelum ia bekerja dan 

membiayai konsumsi setelah pensiun, seperti telah disebutkan,ia akan 

memakai tabung annya untuk membiayai konsumsinya. (Kamaludin, 2001: 

67). 

Menurut Milton Friedman menyatakan bahwa, konsumsi seseorang 

tergantung pada pendapatan permanennya ( pendapatan yang rutin ia terima 

setiap periode tertentu) dan bukan pada pendapatan transiteori (pendapatan 

yang tak terduga) (Kamaluddin,2001: 86). Jika ahli ekonomi diatas 

menyatakan bahwa pengeluran konsumsi sangat dipengaruhi oleh pendapatan 

absolut atau pendapatan permanennya, maka sedikit berbeda dengan teori 

James Dussenberry (1949) yang menyatakan bahwa, Pengeluaran konsumsi 

seseorang bukan tergantung dari pendapatan absolute aktualnya tetapi 

tergantung dari pendapatan relatifnya (Kamaluddin,2001: 87). 

Maksud dari teori James Dussenberry tersebut adalah konsumsi 

seseorang tergantung dari tingkat pendapatannya atau relatif dibanding 

terhadap pendapatan orang lain. Orang yang pendapatannya lebih rendah 

akan meniru pola konsumsi orang yang pendapatannya lebih tinggi di 

sekelilingnya. Karakteristik lain dari pengeluaran konsumsi adalah sekali 
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pengeluaran konsumsi seseorang meningkat, maka tidak mungkin 

pengeluaran konsumsi tersebut menurun sekalipun pendapatannya menurun. 

Dari beberapa teori tersebut maka dapat dikatakan bahwa pengeluaran 

konsumsi merupakan keseluruhan biaya yang harus dikeluarkan oleh 

seseorang untuk memenuhi kebutuhannya di mana pengeluaran tersebut tidak 

hanya dipengaruhi oleh pendapatannya tetapi juga lingkungan atau 

masyarakat sekitar ia tinggal. 

2.11. Kerangka Berpikir Penelitian 

Kebijakan konversi minyak tanah ke LPG merupakan langkah 

strategis yang ditempuh pemerintah untuk menghemat kas Negara yang 

diberikan melalui subsidi dapat dikurangi. Meski demikian, dengan adanya 

konversi minyak tanah ke LPG dimaksudkan agar masyarakat memiliki daya 

beli yang baik terhadap kebutuhannya serta mendukung sektor ekonomi di 

lapangan. Melalui konversi diharapkan pendapatan pengusaha ikut pula 

mengalami kenaikan karena biaya bahan baker LPG jauh lebih rendah 

dibandingkan minyak tanah. Untuk  lebih jelasnya, kerangka berpikir 

penelitian ini dapat dilihat pada gambar 2.1. 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

Penelitian adalah usaha sadar yang diarahkan untuk mengetahui atau 

mempelajari fakta–fakta yang merupakan permasalahan yang memerlukan sebuah 

pemecahan atau solusi. Untuk memecahkan suatu permasalahan perlu diteliti 

sumber penelitian dalam bentuk data, baik data kualitatif maupun data kuantitatif. 

Oleh karena itu untuk mengumpulkan atau mendapatkan data yang diinginkan 

tersebut, maka kita harus menggunakan cara atau metode. Ketetapan dalam 

menetapkan dan menentukan suatu metode untuk melakukan penelitian sangat 

berpengaruh bagi sebuah penelitian karena metode tersebut dapat menunjang 

berhasil atau tidaknya suatu penelitian. Metode dari kata “methode” berarti cara. 

Poerwodarminto (1980: 649 ) mengatakan bahwa metodologi penelitian 

adalah cara yang diatur dan terpilih  baik untuk mencapai suatu maksud dalam 

ilmu pengetahuan dan penelitian. 

3.1.Metode Pengumpulan Data 

Tujuan dari pengumpulan data adalah untuk mendapatkan data yang 

dapat menjelaskan atau menjawab permasalahan yang bersangkutan secara 

obyektif dan metode dalam ilmu pengetahuan dapat diartikan sebagai suatu 

cara. Dalam penelitian ini terdapat cara–cara untuk mengumpulkan data, 

mengelompokkan data yang diperoleh, kemudian merumuskan kesimpulan 

dari hasil penelitian. Peneliti menyadari bahwa setiap metode pasti 
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mempunyai kelemahan dan kelebihan. Oleh karena itu peneliti tidak hanya 

menggunakan satu metode saja, akan tetapi lebih dari satu metode.  

Maka peneliti menggunakan beberapa metode antara lain adalah 

sebagai berikut : 

a. Metode Observasi 

Peneliti melakukan pengamatan dan melihat dari dekat secara 

langsung dengan mendatangi pedagang makanan di di Kelurahan Sekaran 

Kecamatan Gunungpati Semarang. 

b. Metode Interview (wawancara) 

Peneliti melakukan tanya jawab dengan pedagang makanan di 

Kelurahan Sekaran Kecamatan Gunungpati Semarang. 

3.2.Tempat dan subjek Penelitian  

Penelitian ini direncanakan akan dilakukan di Kelurahan Sekaran 

Kecamatan Gunungpati Semarang. Subjek dari penelitian ini adalah pedagang 

makanan yang berjualan di wilayah Kelurahan Sekaran Kecamatan 

Gunungpati Semarang.  

Menurut Hadi (2006: 182), populasi merupakan seluruh penduduk 

yang dimaksudkan untuk diselidiki. Populasi dibatasi sebagai sejumlah 

penduduk atau individu yang paling sedikit mempunyai satu sifat yang sama. 

Populasi yang dimaksudkan dalam penelitian ini adalah pedagang makanan di 

kelurahan sekaran kecamatan gunungpati semarang. Jenis pekerjaan sebagai 

pedagang makanan serta domisili seseorang yang berada di wilayah keluaran 

sekaran Kelurahan Sekaran Kecamatan Gunungpati Semarang telah 
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memenuhi syarat untuk menjadikan seseorang sebagai bagian dari populasi 

yang akan diteliti dalam penelitian ini. 

3.3.Teknik Analisisis ata 

Teknik pemeriksaan keabsahan data menggunakan teknik triangulasi 

yaitu teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu di luar 

data itu untuk keperluan pengecekan data sebagai pembanding data itu. 

Teknik triangulasi yang paling banyak digunakan ialah pemeriksaan melalui 

sumber lainnya (Moleong, 2006: 330). Melalui teknik triangulasi akan 

diketahui kesesuaian antara asumsi yang berkembang secara umum, teori 

yang telah ada serta kenyataan yang sesungguhnya terjadi di lapangan 

sehingga dapat ditarik kesimpulan berdasarkan ketiga hal tersebut. 

Perbandingan antara tiga unsur triangulasi akan memperkuat kesimpulan 

karena memiliki dasar yang saling menguatkan antara satu dengan yang lain 

serta merupakan pembuktian yang dilakukan secara langsung di lapangan.  

Metode pengukuran data yang dipergunakan dalam penelitian ini 

adalah teknik pemeriksaan keabsahan dan triangulasi dengan sumber. Hal 

berarti membandingkan dan mengecek balik derajat kepercayaan suatu 

informasi yang diperoleh melalui waktu dan alat yang berbeda dalam metode 

kualitatif. (Patton dalam Moleong, 2005: 330). 

Dalam hal ini dapat dicapai dengan jalan: 

a.  Membandingkan data hasil pengamatan dengan data hasil wawancara. 

b.  Membandingkan apa yang dikatakan orang di depan umum dengan apa 

yang dikatakan secara pribadi. 
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c.  Membandingkan apa-apa yang dikatakan orang-orang tentang situasi 

penelitian dengan apa yang dikatakan sepanjang waktu. 

d.  Membandingkan keadaan dengan perspektif seseorang dengan berbagai 

pendapat dan pandangan orang seperti rakyat biasa, orang yang 

berpendidikan menengah atau tinggi, orang berada, orang pemerintahan. 

e. Membandingkan hasil wawancara dengan isi suatu dokumen yang berkaitan 

(Moleong, 2005: 331). 

Dalam teknik triangulasi, setelah menguraikan pola, hubungan, dan 

menyertakan pejelasan yang muncul dari analisis, maka dicari tema atau 

penjelasan pembandingnya. Hal tersebut dilakukan dengan menyertakan 

usaha pencarian cara lainnya untuk mengorganisasikan data yang barangkali 

mengarahkan pada upaya penemuan penelitian lainnya.  

Jadi, dalam triangulasi membandingkan perbedaan-perbedaan 

konstruksi kenyataan yang ada dalam konteks suatu studi sewaktu 

mengumpulkan data tentang berbagai kejadian dan hubungan dari berbagai 

pandangan. Dengan kata lain, dalam triangulasi, peneliti pemeriksaan 

temuannya dengan membandingkan hasil penelitian dengan berbagai sumber, 

metode maupun teori yang berkaitan dengan penelitian (Moleong, 2005:332). 

Analisis data dalam penelitian ini dilakukan dengan melakukan 

penyesuaian antara metode pengumpulan data yang meliputi metode 

dokumentasi, wawancara dan observasi. Setelah data dokumentasi diperoleh, 

selanjutnya peneliti melakukan pengujian keabsahan data melalui wawancara 
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yang dilakukan dengan para pedagang makanan di wilayah Sekaran 

Gunungpati Semarang sebagi sumber utama dalam penelitian ini. 
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BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 

4.1. Hasil Penelitian 

Pedagang makanan yang menjadi sample dalam penelitian ini 

merupakan pedagang makanan yang memiliki skala operasi relatif kecil 

dengan syarat: 

1. Luas tempat usaha antara minimal 3m x 5m dan maksimal 7m x 

10m. 

2. Modal pokok antara Rp 450.000,00 sampai dengan Rp 1.000.000,00 

3. Usaha dilakukan di wilayah kelurahan Sekaran Kecamatan Gunung 

Pati Semarang 

Jumlah pedagang yang memenuhi syarat di atas secara keseluruhan 

adalah 102 pdagang. Responden yang dijadikan sebagai sampel dalam 

penelitiin ini adalah 20% dari total populasi (Arikunto, 2006: 130). 

Responden dalam penelitian ini adalah: 

Tabel 4.1 Daftar Pedagang Makanan di Kelurahan Sekaran  
Kecamatan Gunung Pati Semarang 

 
No  Nama Responden Alamat Responden 
1 Ibu Toyibah  Gang Cempakasari 3 
2 Ibu Nori  Gang Pete  
3 Mang Ujang Gang Pete 
4 Ibu Yatmi Gang Pete 
5 Pak Suyatno Gang Pete 
6 Ibu Rodhiyah Gang Winong 
7 Ibu Yuyun Gang Pete 
8 Pak Sukar  Gang Cempakasari 3 
9 Ibu Sulkha Gang Waru 
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10 Ibu Sumi Gang Waru 
11 Ibu Taman Gang Cempakasari timur  
12 Ibu Nurul Gang Cempakasari timur  
13 Ibu Nurmiah Gang Mangga  
14 Pak Suyat Jalan Tentara Pelajar 
15 Pak Jono Gang Cempakasari  
16 Pak Slamet Gang Cempakasari  
17 Ibu Sugiyat Gang Kalimasada 
18 Ibu Noormi Gang Kalimasada 
19 Ibu Tun Gang Cempakasari timur 
20 Ibu Samsiyati Gang Cempakasari  

  (Sumber: Data Penelitian) 

Kebijakan konversi minyak tanah ke penggunaan Liquefied 

Petroleum Gas (LPG) pada mulanya menimbulkan keresahan di masyarakat, 

tidak terkecuali pedagang makanan di Kelurahan Sekaran Kecamatan 

Gunungpati Semarang. Menurut Ibu Rodhiyah, terdapat ketakutan ketika 

pertama kali menggunakan kompor gas dengan bahan bakar Liquefied 

Petroleum Gas (LPG). Hal itu disebabkan karena banyaknya pemberitaan 

mengenai meledaknya tabung gas Liquefied Petroleum Gas (LPG) yang 

disalurkan Pertamina.  

“…Awalnya saya takut juga untuk menggunakan LPG karena 
kabarnya banyak tabung yang meledak. Setelah banyak orang sini 
yang menggunakan LPG dan aman, saya ikut-ikut meskipun saya 
sebenarnya sudah menerima pembagian tabung dan kompor dari 
pemerintah sebelumnya…” 

Hal ini tidak berbeda dengan pengakuan Pak Suyat yang selama ini 

berjualan di Gang Cempakasari. Menurut Pak Suyat, 

“…pada mulanya saya takut menggunakan LPG karena berita yang 
beredar banyak yang meledak. Tetapi setelah mengetahui cara-cara 
aman penggunaannya, saya mulai menggunakannya meskipun 
sampai sekarang juga masih menyediakan kompor minyak tanah… “ 
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Keterangan responden lain mengenai kesiapan mereka dalam 

mengalihkan pemanfaatan minyak tanah ke Liquefied Petroleum Gas (LPG) 

relatif sama dengan keterangan yang disampaikan oleh Ibu Rodhiyah dan 

Pak Suyat. Hal lain yang berkaitan dengan konversi bahan bakar tersebut 

adalah proses penyaluran bantuan tabung gas yang dilakukan melalui aparat 

desa.  

Banyaknya informasi yang menyampaikan bahwa tabung gas ukuran 

tiga kilogram yang diberikan oleh pemerintah rawan meledak menjadikan 

sebagian masyarakat merasa khawatir. Akan tetapi hal tersebut dapat diatasi 

melalui penyuluhan dan upaya perbaikan kualitas tabung yang disalurkan 

sehingga meningkatkan kepercayaan masyarakat untuk memanfaatkannya. 

Selain itu, berdasarkan keterangan Pak Suyat diketahui bahwa pada proses 

awal dilakukannya konversi minyak tanah ke Liquefied Petroleum Gas 

(LPG) juga terdapat permasalahan lain. 

“…Minyak tanah tiba-tiba hilang, sementara kami belum siap untuk 
menggunakan LPG. Seharusnya pemerintah memperhatikan hal 
tersebut sebelumnya. Selain itu kami juga masih harus membeli 
kompor gas yang bisa kami gunakan untuk berjualan.” 

Berdasarkan hasil wawancara dengan responden lain menunjukkan 

bahwa kesiapan pelaksanaan konversi minyak ke Liquefied Petroleum Gas 

(LPG) tersebut terdapat permasalahan meskipun secara umum dapat diatasi 

dengan baik. Berdasarkan hal tersebut maka dapat diketahui bahwa pada 

dasarnya pedagang makanan  di Kelurahan Sekaran Kecamatan Gunungpati 

Semarang cukup siap dalam menerima kebijakan konversi minyak tanah ke 

Liquefied Petroleum Gas (LPG) meskipun sebagian dari mereka masih 
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merasa khawatir tentang bahaya pemanfaatan Liquefied Petroleum Gas 

(LPG) sebagai bahan bakar. 

Berdasarkan hasil penelitian diketahui dampak dan strategi yang 

digunakan pedagang makanan di Kelurahan Sekaran Kecamatan Gunungpati 

Semarang. Dampak dari penggunaan LPG sebgai akibat dari adanya 

kebijakan konversi minyak tanah ke LPG adalah sebagai berikut: 

1. Tingkat kesulitan memperoleh sumber energi (LPG) 

Ditinjau dari tingkat kesulitan memperoleh sumber energi dapat 

dilihat pada tabel 4.2. 

Tabel 4.2 Tingkat kesulitan memperoleh sumber energi (LPG) 

No Tingkat kemudahan memperoleh LPG Jumlah Persentase 
1 Mudah  16 80,0% 
2 Sulit  4 20,0% 

(sumber: data hasil penelitian) 

Berdasarkan data pada tabel 4.2 diketahui bahwa masih terdapat 

beberapa pedagang yang mengalami kesulitan dalam memperoleh sumber 

bahan bakar LPG. Hal tersebut disebabkan karena sebagian pedagang yang 

memiliki lokasi usaha jauh dari jalan raya cenderung masih menggunakan 

kayubakar sebagai sumber energi utamanya, sedangankan LPG justru 

sebagai sumber energi cadangan. 

Meski demikian, dari data pada Tabel 4.2 diketahui juga bahwa 

lebih dari 80,0% pedagang makanan di Kelurahan Sekaran Kecamatan 

Gunungpati Semarang telah memiliki akses yang mudah untuk 

mendapatkan LPG sebagai sumber energi utama atas usaha yang 

dijalankan. 
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2. Tingkat perubahan pendapatan 

Ditinjau dari tingkat perubahan pendapatan pedagang makanan di 

Kelurahan Sekaran Kecamatan Gunungpati Semarang sebagai dampak 

konversi minyak tanah ke LPG dapat dilihat pada tabel 4.3. 

Tabel 4.3. Tingkat Perubahan Pendapatan 

No Perubahan pendapatan Jumlah Persentase 
 1 Turun  0 0.0% 
 2 Sama  0 0.0% 
 3 Naik  20 100.0% 
(sumber: data hasil penelitian) 

Ditinjau dari tingkat perubahan pendapatan diketahui bahwa 

100,0% pedagang makanan di Kelurahan Sekaran Kecamatan Gunungpati 

Semarang mengalami peningkatan. Meski demikian tingkat peningkatan 

pendapatan antar pedagang berbeda satu dengan yang lainnya. 

Strategi yang digunakan pedagang untuk menyiasati dampak 

konversi minyak tanah ke LPG melalui dua cara, yaitu penggunaan sumber 

energi lain serta pemanfaatan sumber energi cadangan. Berdasarkan hasil 

penelitian diketahui sumber energi lain yang biasa digunakan adalah sebagai 

berikut: 

Tabel 4.4 Sumber Energi Alternatif 

No Penggunaan cadangan sumber energi lain Jumlah  Persentase 
1 Kayu Bakar 9 45.0% 
2 Minyak Tanah 11 55.0% 

(sumber: data hasil penelitian) 

Berdasarkan tabel 4.4 diketahui bahwa tidak semua pedagang 

makanan di kelurahan sekarang kecamatan gunungpati semarang 
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memanfaatkan minyak tanah (55,0%), akan tetapi juga masih 

menggunakan kayu bakar (45,0) sebagai sumber bahan bakar pilihan. 

Ditinjau dari strategi persediaan yang dilakukan, maka diketahui 

hasil seperti yang ditunjukan tabel 4.5. 

Tabel 4.5 Strategi Persediaan Sumber Energi 

No Strategi persediaan  Jumlah Persentase 
 1 Pembelian awal 6 30.0% 
 2 Pesan  10 50.0% 
 3 Tidak melakukan persediaan 4 20.0% 
(sumber: data hasil penelitian) 

Berdasarkan tabel 4.5 diketahui bahwa terdapat tiga strategi yang 

digunakan untuk memenuhi energi mereka yaitu pembelian awal, pesan 

mupun melakukan persediaan. 

4.1.1. Dampak kebijakan konversi minyak tanah ke Liquefied Petroleum 

Gas (LPG) terhadap perkembangan usaha makanan di Kelurahan 

Sekaran Kecamatan Gunungpati Semarang. 

Berdasarkan hasil penelitian diperoleh data pendapatan pengusaha 

makanan di Keluarahan Sekaran sebagai berikut: 

Tabel 4.6 Rata-rata Pendapatan Pengusaha Makanan  
Sebelum dengan Setelah Konversi 

 
No 

responden 
Modal pokok Rata-rata Keuntungan bersih per 

hari 
Selisih  

Sebelum  
konversi 

Setelah  
konversi 

1 450.000 35.000 45.000 10.000 
2 450.000 35.000 45.000 10.000 
3 460.000 35.000 50.500 15.500 
4 475.000 50.500 70.000 19.500 
5 475.000 45.500 50.000 4.500 
6 500.000 50.000 55.000 5.000 
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7 525.000 50.000 55.500 5.500 
8 525.000 45.000 50.000 5.000 
9 550.000 45.500 50.000 4.500 
10 550.000 50.500 60.000 9.500 
11 575.000 50.000 65.500 15.500 
12 600.000 70.000 75.500 5.500 
13 650.000 75.000 80.000 5.000 
14 650.000 70.500 85.500 15.000 
15 700.000 75.000 86.500 11.500 
16 750.000 70.000 80.000 10.000 
17 750.000 75.500 100.000 24.500 
18 800.000 75.000 107.500 32.500 
19 1000.000 75.500 101.500 26.000 
20 1000.000 76.500 100.000 23.500 

Rata-rata 621.750 57.750 70.650 12.900 
(Sumber: Data Hasil Penelitian Diolah) 

Berdasarkan hasil penelitian diketahui besarnya modal rata-rata 

pokok pedagang makanan di Kelurahan Sekaran Kecamatan Gunungpati 

Semarang adalah Rp 621.750,00, rata-rata keuntungan yang diperoleh 

sebelum kebijakan konversi adalah Rp 57.750,00, rata-rata keuntungan yang 

diperoleh setelah kebijakan konversi adalah Rp 70.650,00, dan rata-rata 

selisih keuntungan yang diperoleh pedagang sebelum dengan setelah 

kebijakan konversi adalah Rp 12.900,00. 

Menurut Ibu Toyibah, meningkatnya pendapatan yang diperolehnya 

karena penggunaan LPG lebih irit dibandingkan minyak tanah. Selain itu 

hasil masakan yang dihasilkan dengan memanfaatkan LPG berbeda dengan 

makanan yang dihasilkan ketika memasak menggunakan minyak tanah. 

“…Ketika saya memasak menggunakan LPG, makanan tidak berbau 
minyak tanah sehingga pembeli senang. Selain itu menggunakan 
LPG lebih irit dibandingkan dengan minyak tanah.” 
 
Lebih lanjut Ibu Toyibah mengatakan, 
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“...kalau menggunakan minyak tanah saya bisa menghabiskan kurang 
lebih dua liter perhari, kalau dihitung dengan harga sekarang ya bisa 
sampai 15.000, tetapi dengan LPG ukuran 3 Kg bisa saya gunakan 
untuk tiga sampai empat hari…” 
 
Hal ini hampir sama dengan pendapat Pak Sukar yang mengatakan, 

“…yang jelas menggunakan LPG lebih irit. Awalnya saya kesulitan 
memperolehnya, tetapi itu hanya beberapa saat dulu ketika 
penggunaan LPG pertamakali. Kalau sekarang toko-toko di sini 
(Sekaran) sudah ada pemasoknya, jadi lebih mudah.” 
 
Banyaknya issue mengenai meledaknya tabung LPG ukuran tiga 

kilogram sempat membuat para pedagang khawatir. Menurut Mang Ujang, 

seorang pedagang bubur kacang ijo yang berasal dari Tangerang yang 

berjualan di Kelurahan Sekaran, penggunaan LPG untuk usahanya sangat 

sesuai karena selain berjualan bubur kacang ijo Mang Ujang juga berjualan 

mie rebus, mie goreng dan kopi yang membutuhkan waktu penyajiannya 

yang cepat. 

“…Kalau menggunakan LPG saya bisa memasak lebih cepat. Jadi 
kalau pembelinya sedang banyak, saya pun bisa cepat melayani. 
Pembeli kan tidak datang bareng-bareng terus, jadi kalau datangnya 
satu-satu ya harus saya layani satu per satu dan itu membutuhkan 
waktu yang lama kalau menggunakan minyak tanah. kalau merebus 
air dengan LPG bias cepat matang.” 
 
Meskipun keuntungan penggunaan LPG dirasakan oleh para 

pedagang makanan di Kelurahan Sekaran Kecamatan Gunungpati Semarang, 

masih ada juga pedagang yang menggunakan bahan bakar lain sebagai 

pendukung. Menurut keterangan yang disampaikan Ibu Sumi, dia sudah 

terbiasa memasak menggunakan minyak tanah. Untuk bahan-bahan tertentu 

dia lebih suka memasak dengan menggunakan kompor minyak karena yang 

dibutuhkan bukan panas yang cepat tetapi kematangan yang merata. 
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“… Saya kan jualan lontong juga. Kalau masaknya menggunakan 
LPG, airnya memang cepat mendidih, tetapi saya merasa lebih pas 
kalau menggunakan minyak tanak. Meskipun lebih lama tetapi 
hasilnya lebih matang dan enak kalau dibandingkan dengan 
merebusnya dengan LPG. Saya menggunakan LPG, tetapi saya juga 
masih menggunakan minyak tanah untuk memasak dan berjaga-jaga 
kalau LPG sulit diperoleh...“ 

Berdasarkan data hasil penelitian dan hasil wawancara yang 

dilakukan oleh peneliti dapat diketahui bahwa dampak kebijakan konversi 

minyak tanah ke Liquefied Petroleum Gas (LPG) terhadap perkembangan 

usaha makanan di Kelurahan Sekaran Kecamatan Gunungpati Semarang 

mampu meningkatkan rata-rata keuntungan yang diperoleh pedagang. 

Secara khusus dampak konversi minyak tanah ke Liquefied Petroleum Gas 

(LPG) terhadap perkembangan usaha makanan di Kelurahan Sekaran 

Kecamatan Gunungpati Semarang dapat dijabarkan sebagai berikut: 

a. Dampak sosial konversi minyak tanah ke ke Liquefied Petroleum Gas 

(LPG). 

Kebijakan konversi minyak tanah ke Liquefied Petroleum Gas 

(LPG) memunculkan keresahan pada masyarakat karena untuk merubah 

kebiasaan masyarakat yang sudah terbiasa menggunakan minyak tanah 

untuk berganti menggunakan Liquefied Petroleum Gas (LPG) harus 

disertai juga dengan penyampaian informasi kepada masyarakat 

mengenai kebaikan dan keburukan pergantian pemanfaatan bahan bakar 

tersebut. Kurang maksimalnya sosialisasi serta adanya pemberitaan-

pemberitaan negative mengenai meledaknya tabung Liquefied 
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Petroleum Gas (LPG) di beberapa daerah melahirkan ketakutan dan 

trauma dalam masyarakat. 

Pada kasus pedagang makanan di Kelurahan Sekaran 

Kecamatan Gunungpati Semarang terdapat beberapa dampak negatif 

sebagai akibat dilakukannya konversi minyak dan gas. Berdasarkan 

hasil penelitian diketahui bahwa 10% pedagang makanan di kelurahan 

sekaran kecamatan gunungpati semarang mulai menggunakan LPG, 

80% memulainya pada tahun 2009 dan 10% memulai pada tahun 2010. 

50% pedagang merasa takut untuk menggunakan LPG karena tidak 

terbiasa dan adanya informasi tentang meledaknya tabung LPH. 35% 

pedagang mengalami trauma terjadinya kebakaran, 5% mengalami 

kehilangan pekerjaan dan 60% berpendapat bahwa dampak terjadinya 

konversi minyak tanah ke LPG menyebabkan terjadinya kenaikan harga 

minyak tanah.  

Adapun dampak negatif dilakukannya konversi minyak dan gas 

bagi pedagang makanan di Kelurahan Sekaran Kecamatan Gunungpati 

Semarang dapat dilihat pada tabel 4.7 
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Tabel 4.7 
Dampak negatif menggunakan Liquefied Petroleum Gas (LPG)   

 
nama responden mulai menggunakan LPG takut pertama kali 

menggunakan PG 
alasan takut 

menggunakan LPG 
mengalami kesulitan menggunakan bahan 

bakar cadangan 
dampak sosial yang 

negatif dilakukannya 
konversi 

Ibu Toyibah 2008 tidak takut lebih irit tidak menggunakan trauma kebakaran 
Ibu Nori 2009 Takut kesulitan minyak tanak tidak tidak menggunakan trauma kebakaran 
Mang Ujang 2009 tidak takut lebih irit tidak menggunakan trauma kebakaran 
Ibu Yatmi 2010 Takut kesulitan minyak tanak tidak menggunakan kehilangan pekerjaan 
Pak Suyatno 2009 Takut kesulitan minyak tanak kesulitan tidak menggunakan trauma kebakaran 
Ibu Rodhiyah 2009 tidak takut kesulitan minyak tanak tidak menggunakan trauma kebakaran 
Ibu Yuyun 2009 tidak takut kesulitan minyak tanak tidak menggunakan minyak tanah naik 
Pak Sukar 2009 Takut lebih irit tidak tidak menggunakan trauma kebakaran 
Ibu Sulkha 2009 tidak takut kesulitan minyak tanak tidak menggunakan trauma kebakaran 
Ibu Sumi 2009 tidak takut lebih irit tidak menggunakan minyak tanah naik 
Ibu Taman 

2009 Takut 
mengikuti program 
pemerintah tidak tidak menggunakan trauma kebakaran 

Ibu Nurul 2009 tidak takut lebih irit tidak tidak menggunakan minyak tanah naik 
Ibu Nurmiah 2009 tidak takut lebih irit kesulitan menggunakan trauma kebakaran 
Pak Suyat 2010 Takut kesulitan minyak tanak kesulitan menggunakan minyak tanah naik 
Pak Jono 2009 tidak takut lebih irit tidak menggunakan trauma kebakaran 
Pak Slamet 2009 Takut lebih irit tidak menggunakan trauma kebakaran 
Ibu Sugiyat 2009 Takut lebih irit tidak menggunakan minyak tanah naik 
Ibu Noormi 2009 Takut lebih irit tidak tidak menggunakan minyak tanah naik 
Ibu Tun 2008 tidak takut lebih irit tidak menggunakan minyak tanah naik 
Ibu Samsiyati 2009 Takut lebih irit tidak menggunakan trauma kebakaran 
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Nama 

responden 
Volume 

penggunaan 
dibandingkan 

dengan 
minyak tanah 

Harga LPG  Modal 
pokok 

Keuntungan 
sebelumnya 

konversi 

Keuntungan 
setelah 

konversi 

Menggunakan 
bahan bakar 

cadangan 

Kelebihan LPG 
dibandingkan 
minyak tanah 

Kekurangan 
lpg 

dibandingkan 
minyak tanah 

Kenaikan 
harga 
bahan 
dasar 

Kenaikan 
harga 

makanan 

Ibu Toyibah 
lebih irit terjangkau 450000 35000 45000 menggunakan lebih irit 

lebih 
berbahaya naik tidak naik 

Ibu Nori 
lebih irit mahal 450000 35000 45000 

tidak 
menggunakan lebih irit 

lebih 
berbahaya naik tidak naik 

Mang Ujang 
lebih irit terjangkau 460000 35000 50500 menggunakan lebih irit 

lebih 
berbahaya naik Naik 

Ibu Yatmi 
lebih irit lebih murah 475000 50500 70000 menggunakan lebih murah 

lebih 
berbahaya naik tidak naik 

Pak Suyatno 
lebih irit lebih murah 475000 45500 50000 

tidak 
menggunakan lebih murah 

lebih 
berbahaya naik tidak naik 

Ibu Rodhiyah 
lebih irit lebih murah 500000 50000 55000 menggunakan lebih irit 

lebih 
berbahaya naik tidak naik 

Ibu Yuyun 
lebih irit terjangkau 525000 50000 55500 menggunakan lebih irit 

lebih 
berbahaya naik tidak naik 

Pak Sukar 
lebih irit lebih murah 525000 45000 50000 

tidak 
menggunakan lebih irit 

lebih 
berbahaya naik Naik 

Ibu Sulkha 
lebih irit terjangkau 550000 45500 50000 menggunakan 

lebih cepat 
panas 

lebih 
berbahaya naik tidak naik 

Ibu Sumi 
lebih irit lebih murah 550000 50500 60000 menggunakan lebih irit 

lebih 
berbahaya naik tidak naik 

Ibu Taman 
lebih irit lebih murah 575000 50000 65500 

tidak 
menggunakan lebih murah 

lebih 
berbahaya naik tidak naik 

Ibu Nurul 
lebih irit terjangkau 600000 70000 75500 

tidak 
menggunakan lebih irit 

lebih 
berbahaya naik tidak naik 

Ibu Nurmiah 
lebih irit lebih murah 650000 75000 80000 menggunakan lebih irit 

lebih 
berbahaya naik tidak naik 

Pak Suyat 
lebih irit lebih murah 650000 70500 85500 menggunakan lebih murah 

lebih 
berbahaya naik tidak naik 
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Pak Jono 
lebih irit terjangkau 700000 75000 86500 menggunakan lebih irit 

lebih 
berbahaya naik Naik 

Pak Slamet 
lebih irit terjangkau 750000 70000 80000 menggunakan lebih irit 

lebih 
berbahaya naik tidak naik 

Ibu Sugiyat 
lebih irit lebih murah 750000 75500 100000 menggunakan lebih irit 

lebih 
berbahaya naik tidak naik 

Ibu Noormi 
lebih irit lebih murah 800000 75000 107500 

tidak 
menggunakan lebih irit 

lebih 
berbahaya naik tidak naik 

Ibu Tun 
lebih irit terjangkau 1000000 75500 101500 menggunakan lebih irit 

lebih 
berbahaya naik tidak naik 

Ibu Samsiyati 
lebih irit lebih murah 1000000 76500 100000 menggunakan lebih irit 

lebih 
berbahaya naik tidak naik 
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Rata-rata pedagang pedagang makanan di Kelurahan Sekaran Kecamatan 

Gunungpati Sekaran mulai menggunakan LPG sejak tahun 2009. Pada tahun 2009 

sudah sebanyak 85% responden dalam penelitian ini telah menggunakan LPG. 

Ditinjau dari dampak sosialnya, konversi minyak tanah ke gas LPG bagi pedagang 

pedagang makanan di Kelurahan Sekaran Kecamatan Gunungpati Sekaran telah 

melahirkan trauma dan rasa takut yang disebabkan oleh informasi yang diterima 

melalui media massa sehingga pedagang mengalami trauma terjadinya ledakan 

dan kebakaran.  

Informasi yang simpang siur mengenai bahaya tabung Liquefied 

Petroleum Gas (LPG) menjadikan pedagang pada awalnya merasa 

ketakutan untuk menggunakannya. Hal ini sesuai dengan pengakuan 

Ibu Taman: 

“…saya menerima pembagian tabung gas itu sudah lama, tetapi 
karena saya tidak tahu cara menggunakannya ya saya awalnya 
tetap menggunakan minyak tanah meskipun harganya mahal dan 
mulai sulit diperoleh. Apalagi ditambah berita-berita meledaknya 
tabung gas 3KG dulu…” 

Dari keterangan responden lain dapat diketahui bahwa arus 

informasi pada media massa mampu mempengaruhi persepsi mereka 

dan melahirkan ketakutan untuk memanfaatkan Liquefied Petroleum 

Gas (LPG) sebagai bahan bakar minyak. Dampak psikologis semacam 

ini dapat saja mempengaruhi pelaksanaan program kebijakan 

pemerintah tidak optimal. 
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b. Dampak ekonomi konversi minyak tanah ke Liquefied Petroleum Gas 

(LPG). 

Ditinjau dari sudut pandang ekonomi, terdapat beberapa 

keuntungan yang dirasakan secara langsung oleh para pedagang 

makanan di Kelurahan Sekaran Kecamatan Gunungpati Sekaran. 

Seluruh pedagang beranggapan bahwa Liquefied Petroleum Gas (LPG) 

lebih irit dibandingkan dengan minyak tanah. 40% pedagang merasa 

harga Liquefied Petroleum Gas (LPG) terjangkau, 5% lebih mahal dan 

55% beranggapan harga Liquefied Petroleum Gas (LPG) lebih murah 

dibandingkan dengan minyak tanah. 60% pedagang menggunakan 

bahan bakar cadangan dan 40% tidak menggunakan bahan bakar 

cadangan, sedangkan ditinjau dari harga jual yang ditetapkan pedagang 

setelah adanya konversi minyak tanah ke Liquefied Petroleum Gas 

(LPG) adalah 15% pedagang menaikan harga jual makanan dan 85% 

pedagang tidak menaikan harga jual makanannya. Adapun pengaruh 

konveri minyak tanah ke Liquefied Petroleum Gas (LPG) pada bidang 

ekonomi dapat dilihat pada Tabel 4.8.  
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Tabel 4.8 Dampak Ekonomi Konversi Minyak Tanah ke Liquefied Petroleum Gas (LPG)   
 

Nama responden Volume penggunaan 
dibandingkan dengan minyak tanah 

Harga LPG Modal pokok 
(Rp) 

Keuntungan 
sebelum konversi (Rp) 

Keuntungan 
setelah konversi (Rp) 

Ibu Toyibah Lebih irit terjangkau 450000 35000 45000 
Ibu Nori Lebih irit mahal 450000 35000 45000 
Mang Ujang Lebih irit terjangkau 460000 35000 50500 
Ibu Yatmi Lebih irit lebih murah 475000 50500 70000 
Pak Suyatno Lebih irit lebih murah 475000 45500 50000 
Ibu Rodhiyah Lebih irit lebih murah 500000 50000 55000 
Ibu Yuyun Lebih irit terjangkau 525000 50000 55500 
Pak Sukar Lebih irit lebih murah 525000 45000 50000 
Ibu Sulkha Lebih irit terjangkau 550000 45500 50000 
Ibu Sumi Lebih irit lebih murah 550000 50500 60000 
Ibu Taman Lebih irit lebih murah 575000 50000 65500 
Ibu Nurul Lebih irit terjangkau 600000 70000 75500 
Ibu Nurmiah Lebih irit lebih murah 650000 75000 80000 
Pak Suyat Lebih irit lebih murah 650000 70500 85500 
Pak Jono Lebih irit terjangkau 700000 75000 86500 
Pak Slamet Lebih irit terjangkau 750000 70000 80000 
Ibu Sugiyat Lebih irit lebih murah 750000 75500 100000 
Ibu Noormi Lebih irit lebih murah 800000 75000 107500 
Ibu Tun Lebih irit terjangkau 1000000 75500 101500 
Ibu Samsiyati Lebih irit lebih murah 1000000 76500 100000 
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Nama 
responden 

Menggunakan bahan 
bakar cadangan 

Kelebihan LPG 
dibandingkan minyak 

tanah 

Kekurangan LPG 
dibandingkan minyak 

tanah 

Kenaikan harga 
bahan dasar 

Kenaikan harga 
makanan 

Ibu Toyibah Menggunakan Lebih irit Lebih berbahaya Naik Tidak naik 
Ibu Nori Tidak menggunakan Lebih irit Lebih berbahaya Naik Tidak naik 
Mang Ujang Menggunakan Lebih irit Lebih berbahaya Naik Naik 
Ibu Yatmi Menggunakan Lebih murah Lebih berbahaya Naik Tidak naik 
Pak Suyatno Tidak menggunakan Lebih murah Lebih berbahaya Naik Tidak naik 
Ibu Rodhiyah Menggunakan Lebih irit Lebih berbahaya Naik Tidak naik 
Ibu Yuyun Menggunakan Lebih irit Lebih berbahaya Naik Tidak naik 
Pak Sukar Tidak menggunakan Lebih irit Lebih berbahaya Naik Naik 
Ibu Sulkha Menggunakan Lebih cepat panas Lebih berbahaya Naik Tidak naik 
Ibu Sumi Menggunakan Lebih irit Lebih berbahaya Naik Tidak naik 
Ibu Taman Tidak menggunakan Lebih murah Lebih berbahaya Naik Tidak naik 
Ibu Nurul Tidak menggunakan Lebih irit Lebih berbahaya Naik Tidak naik 
Ibu Nurmiah Menggunakan Lebih irit Lebih berbahaya Naik Tidak naik 
Pak Suyat Menggunakan Lebih murah Lebih berbahaya Naik Tidak naik 
Pak Jono Menggunakan Lebih irit Lebih berbahaya Naik Naik 
Pak Slamet Menggunakan Lebih irit Lebih berbahaya Naik Tidak naik 
Ibu Sugiyat Menggunakan Lebih irit Lebih berbahaya Naik Tidak naik 
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Ibu Noormi Tidak menggunakan Lebih irit Lebih berbahaya Naik Tidak naik 
Ibu Tun Menggunakan Lebih irit Lebih berbahaya Naik Tidak naik 
Ibu Samsiyati Menggunakan Lebih irit Lebih berbahaya Naik Tidak naik 
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Berdasarkan pengakuan beberapa pedagang menyampaikan bahwa 

dengan adanya konversi minyak tanah ke Liquefied Petroleum Gas 

(LPG) menjadikan beban pengeluaran untuk sumber bahan bakar 

berkurang, akan tetapi konversi tersebut secara tidak langsung juga 

diikuti meningkatnya harga bahan pokok yang mereka gunakan. Dari 20 

nara sumber dalam penelitian ini, sebanyak 90% responden 

menyampaikan bahwa Liquefied Petroleum Gas (LPG) lebih irit 

dibandingkat dengan minyak tanah. Ditinjau dari sisi negatifnya, 

menurut pengakuan pedagang, Liquefied Petroleum Gas (LPG) 

memiliki tingkat bahaya yang jauh lebih tinggi dibandingkan minyak 

tanah. Akan tetapi, adannya keuntungan yang diterima dengan adanya 

kebijakan konversi minyak tanah ke Liquefied Petroleum Gas (LPG) 

serta sulitnya memperoleh minyak tanah menjadikan pedagang tetap 

menggunakan Liquefied Petroleum Gas (LPG).  

Keuntungan yang diperoleh setelah konversi minyak tanah ke 

Liquefied Petroleum Gas (LPG) tidak begitu banyak. Rata-rata 

peningkatan keuntungan pedagang makanan di Kelurahan Sekaran 

Kecamatan Gunungpati sebelum kebijakan konversi minyak tanah ke 

Liquefied Petroleum Gas (LPG) dengan keuntungan yang diperoleh 

setelah konversi minyak tanah ke Liquefied Petroleum Gas (LPG) 

adalah Rp 12.900,00.  

Berdasarkan hasil wawancara mengenai dampak konversi 

minyak tanah ke Liquefied Petroleum Gas (LPG) di atas maka dapat 
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diketahui secara garis besar dampak konversi minyak tanah ke 

Liquefied Petroleum Gas (LPG) meliputi: 

1. Terjadinya trauma masyarakat terhadap ledakan Liquefied Petroleum 

Gas (LPG) karena banyaknya informasi mengenai meledaknya 

tabung Liquefied Petroleum Gas (LPG). Dampak negatif tersebut 

dapat diatasi melalui sosialisasi dan penyuluhan yang dilakukan 

pemerintah melalui aparat desa. Sosialisasi tersebut cukup efektif 

untuk mengatasi ketakutan pedagang sehingga secara perlahan 

pedagang mulai beralih dalam menggunakan bahan bakar dari 

minyak tanah ke Liquefied Petroleum Gas (LPG). 

2. Terjadi peningkatan pendapatan makanan pengusaha makanan di 

Kelurahan Sekarang Kecamatan Gunungpati Semarang. 

4.1.2. Strategi yang digunakan oleh pengusaha makanan di kelurahan 

sekaran kecamatan gunungpati semarang untuk menjamin 

kebutuhan energi bahan bakar 

Untuk menjamin terpenuhinya kebutuhan energi, pedagang makanan 

di Kelurahan Sekaran Kecamatan Gunungpati Semarang melakukan 

beberapa strategi. Menurut keterangan Pak Sukar, untuk menjamin 

ketersediaan bahanbakar yang digunakan dilakukan dengan membeli 

bahanbakar cadangan. Sehingga suatu saat bahanbakar yang dimiliki telah 

habis, Pak Sukar bisa memanfaatkan cadangan yang dimiliki. 

“…Saya biasanya membeli lebih dari empat tabung gas LPG. Dua 
tabung saya gunakan bersamaan dan dua tabung lainnya untuk 
cadangan….” 
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Strategi membeli bahanbakar cadangan yang dilakukan Pak Sukar 

dilakukan pula oleh beberapa pedagang lain yaitu Ibu Toyibah, Ibu Sumi, 

Ibu Taman, dan Ibu Nurul. Meski strategi ini cukup efektif, Ibu Tun dan 

beberapa pedagang lain menggunakan strategi yang berbeda untuk 

menjamin kebutuhan energinya. Ibu Tun menyampaikan bahwa selain 

menggunakan LPG, dia juga menggunakan minyak tanah sebagai 

bahanbakar tambahan sekaligus bahanbakar cadangan. Hal ini berbeda 

dengan strategi yang dilakukan Mang Ujang. Menurut keterangan Mang 

Ujang, dia melakukan pemesanan lebih awal kepada toko langganannya 

yang menyediakan LPG sebagai cadangan jika suatu ketika pasokan LPG 

dari Pertamina terlambat atau sulit diperoleh. 

“…Saya biasanya menitipkan uang sebagai cadangan pemesanan 
sehingga ketika LPG sulit didapatkan, saya masih bisa 
memperolehnya dari toko langganan saya…” 
 
Berdasarkan keterangan yang diperoleh dari hasil penelitian makan 

dapat diketahui beberapa strategi yang dilakukan oleh pedagang makanan di 

Kelurahan Sekaran Kecamatan Gunungpati Semarang dalam memenuhi 

kebutuhan energinya yaitu: 

1. Membeli bahan bakar cadangan 

2. Menggunakan bahanbakar lain (minyak dan kayu bakar) 

3. Melakukan pemesanan kepada toko yang menyalurkan LPG 
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4.2. Pembahasan  

Kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah merupakan sebuah 

respon atas permasalahan yang dinilai membutuhkan peraturan hukum yang 

jelas untuk mengatasinya. Salah satu wujudnya adalah dengan mengeluarkan 

kebijakan-kebijakan dengan otoritasnya. Dalam perumusan kebijakan, harus 

didasarkan pada identifikasi masalah dan kebutuhan. Kebijakan yang baik 

dan berkualitas dirumuskan berdasarkan masalah dan kebutuhan masyarakat. 

Perumusan kebijakan tidak dapat dilepaskan dari proses 

pelaksanannya. Proses kebijakan tersebut meliputi perumus dan pelaksana 

kebijakan yang terdiri dari pelaksana kebijakan yang kemudian disebut 

stakeholders kebijakan atau pemangku kepentingan kebijakan. Stakeholders 

kebijakan ini terdiri dari individu, kelompok maupun lembaga yang 

mempunyai kepentingan atas sebuah kebijakan. Stakeholder bisa saja dari 

unsur perumus kebijakan, pelaksana kebijakan, penerima manfaat kebijakan 

maupun yang dirugikan atas sebuah kebijakan. 

Banyak kebijakan pemerintah yang mengabaikan efek psikologis 

yang dirasakan rakyak kecil secara langsung. Kebijakan bersifat represif 

daripada partisipatif. Artinya kebijakan tersebut merepresentasikan 

kepentingan kelompok tertentu. Dalam perumusan kebijakan seharusnya 

stakeholders yang dilibatkan bukan hanya yang akan menerima keuntungan, 

melainkan seluruh elemen yang mungkin menerima efek dari kebijakan 

tersebut. Pemerintah merupakan representasi dari sebuah negara. Secara luas 
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pemerintahan mencakup fungsi legislatif, eksekutif dan legislatif, akan tetapi 

lazimnya, pemerintahan dipahami sebagai fungsi eksekutif.  

Secara konseptual pemerintahan dibentuk adalah untuk menentukan 

arah kebijakan negara yang ditujukan untuk mencapai tujuan masyarakat. 

Sesuai dengan azas berdirinya negara melalui pemerintahannya bertanggung 

jawab memberikan kenyamanan hidup bersosial bagi warganya. Semua 

kebijakan harus didasarkan pada kepentingan bersama dan untuk 

kepentingan bersama pula. 

Secara sosiologis, negara merupakan organisasi sosial terbesar yang 

terorganisir atas kepentingan bersama. Kepentingan bersama ini meliputi 

kelompok-kelompok masyarakat yang bernaung dibawah kekuasaan dan 

kedaulatan negara. Fungsionalis Elman Service (1975,1978) menjelaskan 

negara sebagai organisasi opresif dan eksploitatif yang diorganisir untuk 

kepentingan masyarakat didalamnya. Namun demikian, dikotomi 

didalamnya tidak lagi antara yang kaya dan yang miskin atau penindas dan 

tertindas, akan tetapi mengacu pada kelompok yang memerintah dan 

kelompok yang diperintah. Menurut Service salah satu keuntungan dari 

negara adalah redistribusi ekonomi. (Hakim, 2002:6) 

Negara sebagai organisasi sosial terbesar melakukan eksploitasi 

sumberdaya alam agar manusia mampu melakukan fungsi produksi dan 

konsumsi. Pengolahan minyak mentah menjadi minyak tanah merupakan 

salah satu bentuk tugas negara untuk memenuhi kebutuhan kelompok-

kelompok masyarakat didalamnya.  
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Penelaahan terhadap fenomena sosial tidak harus menggunakan 

pendekatan kapabilitas sistem secara keseluruhan. Fenomena konversi 

minyak tanah dapat dijelaskan secara sistematis dengan kapabilitas ekstraktif 

dan distributif. Pengolahan Sumberdaya alam dan sumberdaya manusia 

merupakan kemampuan ekstraktif pemerintahan dalam menjalankan 

perannya sebagai sub sistem sosial.  

Pada bulan Mei 2007 pemerintah telah mengeluarkan kebijakan 

konversi minyak tanah ke gas/elpiji dengan alasan untuk penghematan 

subsidi pemerintah sektor minyak tanah untuk rumah tangga yang 

diprediksikan akan membengkak sebagai akibat dari lonjakan harga minyak 

dunia yang terus melambung. 

Secara politis kebijakan ini merupakan wujud dari responsitas 

kapabilitas sistem politik Indonesia. Akan tetapi secara sistemik kebijakan 

ini harus mengacu pada partisipasi masyarakat yang kemudian 

mengorientasikan outputnya sepenuhnya untuk kemakmuran dan 

kesejahteraan masyarakat.  

Permasalahan mendasar dan jangka panjang berkaitan dengan usaha 

masyarakat yang bergantung pada minyak tanah. Hal ini disebabkan Minyak 

tanah merupakan salah satu kebutuhan pokok hampir seluruh lapisan 

masyarakat. Selain sekedar untuk memenuhi kebutuhan operasinal 

memasak, minyak tanah juga merupakan salah satu komoditi ekonomi 

masyarakat khususnya pedagang kelontong, pedagang kaki lima dan agen-

agen minyak tanah. Kepentingan minyak tanah bagi masyarakat dapat dilihat 
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dengan adanya gejolak pasar dan kegelisahan masyarakat sebagai akibat dari 

adanya kebijakan konversi minyak tanah ke gas LPG dari pemerintah. 

Akibat konversi minyak tanah ke gas LPG ini menyebabkan kelangkaan 

minyak tanah di pasaran, harga yang melambung dan antrean yang panjang 

untuk mendapatkannya. 

Melambungnya harga minyak tanah ini berpengaruh pada 

perekonomian masyarakat, khususnya masyarakat menengah kebawah. 

Selama ini konsumen yang paling banyak menggunakan minyak tanah 

adalah kalangan menengah kebawah serta Usaha kecil dan menengah, 

sehingga kebijakan konversi ini semakin menyulitkan mereka yang akhirnya 

berujung pada kemiskinan.  

Posisi pedagang yang menggantungkan usahanya pada Minyak tanah 

sempat terancam gulung tikar. Menurut keterangan responden dalam 

penleitian ini mengatakan bahwa hal ini disebabkan peralihan dari Minyak 

tanah ke gas elpiji membutuhkan tambahan modal yang besar untuk ukuran 

mereka. Selain harus membeli tabung LPG, pedagang juga harus membeli 

kompor gas yang harganya bagi mereka cukup mahal. 

Permasalahan lain konversi minyak tanah ke Liquefied Petroleum 

Gas (LPG) adalah sempat hilangnya minyak tanah dari pasaran sementara 

kesiapan pemanfaatan dan stok Liquefied Petroleum Gas (LPG) di pasaran 

belum cukup memadai. Pedagang kecil kebingungan karena depo minyak 

menghilang. Padahal minyak tanah masih sangat dibutuhkan.  
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Kebijakan konversi minyak tanah ke Liquefied Petroleum Gas (LPG) 

itu memang bertujuan baik, tetapi dalam menentukan kebijakan tersebut, 

pemerintah telah melakukan beberapa kesalahan mendasar sehingga 

kebijakan konversi itu akhirnya menimbulkan problem di masyarakat.  

Ditinjau dari sudut pandang psikologi social, kebijakan konversi 

minyak tanah ke Liquefied Petroleum Gas (LPG) telah melahirkan ketakutan 

dan trauma masyarakat pada umumnya dan pedagang makanan di Kelurahan 

Sekaran Kecamatan Gunungpati Semarang pada khususnya. Ketakutan itu 

disebabkan karena kurangnya informasi masyarakat mengenai pemanfaatan 

Liquefied Petroleum Gas (LPG) yang aman serta banyaknya pemberitaan 

mengenai meledaknya tabung Liquefied Petroleum Gas (LPG) di beberapa 

daerah yang memakan korban jiwa. 

Meski demikian, terdapat dampak positif adanya konversi minyak 

tanah ke Liquefied Petroleum Gas (LPG) bagi pedagang makanan di 

Kelurahan Sekaran Kecamatan Gunungpati Semarang yaitu meningkatnya 

rata-rata keuntungan yang diperoleh pedagang, tercapainya efektifitas dan 

efisiensi pemanfaatan bahan bakar yang berakibat pada berkurangnya biaya 

produksi dan semakin baiknya kualitas makanan yang dihasilkan karena 

tidak mengandung aroma minyak tanah. 

Efisiensi dan efektifitas inilah yang merupakan salah satu sasaran 

dilaksanakannya konversi minyak tanah ke Liquefied Petroleum Gas (LPG) 

yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Hal ini sesuai dengan hasil penelitian 

yang dilakukan oleh Dewi Cholida (2010:67) yang menunjukkan bahwa 
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kebijakan pemerintah yaitu konversi minyak tanah ke Liquefied Petroleum 

Gas (LPG) ditanggapi positif oleh warga, meskipun pengetahuan warga 

tentang program ini tidak banyak dan dalam jalannya konversi masih 

ditemui beberapa kendala. Efektifitas konversi Liquefied Petroleum Gas 

(LPG) terhadap besaran pengeluaran bahan bakar dalam satu bulan sudah 

tercapai karena ada perbedaan yang signifikan antara besarnya  pengeluaran 

bahan bakar rumah tangga sebelum Liquefied Petroleum Gas (LPG) dan 

sesudah menggunakan . 
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BAB V 

SIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1. Simpulan  

Berdasarkan hasil penelitian ini maka dapat disimpulkan bahwa: 

1. Pedagang di Kelurahan Sekaran Kecamatan Gunungpati cukup siap ketika 

kebijakan konversi minyak tanah ke Liquefied Petroleum Gas (LPG) 

dilakukan. Meskipun permasalahan-permasalahan terjadi pada proses 

awalnya, hal tersebut tidak mengganggu kegiatan usaha mereka dalam 

jangka yang berkepanjangan. 

2. Dampak negative kebijaksanaan konversi minyak tanah ke Liquefied 

Petroleum Gas (LPG) adalah terjadinya trauma pedagang karena 

banyaknya informasi mengenai meledaknya tabung Liquefied Petroleum 

Gas (LPG), sedangkan dampak positif yang diakibatkan dari pelaksanaan 

kebijaksanaan konversi minyak tanah ke Liquefied Petroleum Gas (LPG) 

adalah meningkatnya pendapatan pedagang makanan di Kelurahan 

Sekaran Kecamatan Gunungpati Semarang. 

3. Strategi yang dilakukan oleh pedagang makanan di Kelurahan Sekaran 

Kecamatan Gunungpati Semarang yaitu dalam memenuhi kebutuhan 

energinya yaitu membeli bahan bakar cadangan, menggunakan bahanbakar 

lain (minyak dan kayu bakar), dan melakukan pemesanan kepada toko 

yang menyalurkan LPG. 
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5.2. Saran  

Saran yang dapat peneliti sampaikan berdasarkan hasil penelitian ini 

adalah: 

1. Diharapkan pemerintah lebih matang dalam mempersiapkan segala sesuatu 

berkaitan dengan penerapan kebijaksanaan publiknya baik persiapan 

infrastruktur kebijakan, sosialisasi maupun langkah-langkah antisipatif 

berkaitan dengan kebijakan yang akan diterapkan. 

2. Diharapkan masyarakat proaktif mencari informasi untuk mendukung 

kebijakan yang akan diterapkan oleh pemeritah sehingga antara kebijakan 

pemerintah dengan masyarakat terdapat hubungan yang saling mendukung 

satu sama lain. 
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KISI-KISI WAWANCARA 
 

1. Bagaimanakah perbedaan penggunaan LPG dibandingkan dengan minyak tanah? 

2. Menurut saudara, apakah Harga LPG tpergolong tinggi? 

3. Berapakah jumlah Modal pokok usaha saudara? 

4. Berapakah keuntungan bersih yang saudara peroleh sebelum menggunakan LPG? 

5. Berapakah keuntungan bersih yang saudara peroleh setelah  menggunakan LPG? 

6. Apakah saudara menggunakan bahan bakar cadangan selain LPG? 

7. Apakah kelebihan LPG dibandingkan minyak tanah? 

8. Apakah kekurangan LPG dibandingkan minyak tanah? 

9. Apakah kebijakan konversi minyak ke LPG mempengaruhi kenaikan harga bahan 

dasar yang saudara gunakan? 

10. Apakah kebijakan konversi minyak ke LPG mempengaruhi kKenaikan harga 

bahan dasar yang saudara gunakan? 
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HASIL WAWANCARA 
 
Nama 
responden 

Bagaimanakah perbedaan 
penggunaan LPG 
dibandingkan dengan 
minyak tanah? 

Menurut saudara, apakah 
Harga LPG tergolong tinggi? 

Berapakah jumlah 
Modal pokok usaha 
saudara? 

Berapakah 
keuntungan 
bersih yang 
saudara 
peroleh 
sebelum 
menggunakan 
LPG? 

Berapakah 
keuntungan 
bersih yang 
saudara peroleh 
setelah  
menggunakan 
LPG? 

Ibu Toyibah Kalau dari biaya yang saya 
keluarkan yang jelas lebih 
sedikit dibandingkan minyak 
tanah 

Menurut saya masih wajar kok 450000 35000 45000 

Ibu Nori Saya tidak tahu, tapi kalau 
dibandingkan dengan harga 
minyak tanah sekarang 
sepertinya lebih irit LPG 

Sebenarnya mahal juga, karena 
kalau minyak tanah saya bisa 
membeli literan, kalau LPG 
harus 3 kg 

450000 35000 45000 

Mang Ujang Lebih irit dan lebih cepat 
masaknya mbak 

Tidak juga, masih wajar kok 460000 35000 50500 

Ibu Yatmi Lebih cepat menggunakan 
LPG, selain itu kalau 
dijumlahkan harganya lebih 
sedikit mbak 

Yang jelas lebih murah kalau 
dibandingkan minyak tanah 

475000 50500 70000 

Pak Suyatno Jelas lebih irit LPG, tetapi 
kadang kuatir kalau meledak 

Lebih rendah dibandingkan 
harga minyak tanah kalau 
dihitung semuanya 

475000 45500 50000 

Ibu Rodhiyah Minyak tanah itu matengnya 
lebih meresap, tetapi kalau 
iritnya ya irit LPG 

Menurut saya harganya lebih 
murah daripada minyak tanah 
mbak 

500000 50000 55000 

Ibu Yuyun Lebih irit LPG mbak, lha 
wong harganya juga kalau 
dihitung lebih sedikit LPG 
kok 

Bisa terjangkau, apalagi kalau 
sekarang juga mudah diperoleh 

525000 50000 55500 
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Pak Sukar Kalau LPG paling saya 
mengisi ulang 3 hari sekali, 
jadi harganya juga lebih 
murah 

Kalau ditotal semuanya, 3 Kg 
LPG lebih murah dibandingkan 
minyak tanah mbak, minyak 
juga nyarinya sekarang sulit 

525000 45000 50000 

Ibu Sulkha Dengan LPG selain lebih irit 
juga lebih murah harganya 
mbak 

Biasa saja, hanya dulu saya 
belum tahu kalau ternyata 
ditotal itu ternyata lebih murah 

550000 45500 50000 

Ibu Sumi Ya jelas lebih irit LPG mbak, lebih murah mbak, iya bener 550000 50500 60000 
Ibu Taman Kadang saya masih 

menggunakan  kayu bakar, 
tapi kalau dibandingkan 
minyak tanah ya irit LPG 
mbak 

Menurut saya lebih murah 575000 50000 65500 

Ibu Nurul Lebih irit LPG mbak, saya 
menggunakannya terus 
sampai sekarang 

Masih biasa kok, apalagi 
menggunakannya juga irit  

600000 70000 75500 

Ibu Nurmiah Mungkin kalau dihitung 
semuanya lebih irit LPG 
mbak 

Kalau sekarang lebih murah 
murah mbak, dulu kan karena 
saya tidak tahu saja jadi dulu 
menggunakan minyak 

650000 75000 80000 

Pak Suyat Lebih irit LPG mbak Kalau harganya lebih murah 650000 70500 85500 
Pak Jono Lebih irit LPG karena saya 

ngisi ulang paling 3 hari 
sekali mbak 

Menurut saya sangat 
terjangkau 

700000 75000 86500 

Pak Slamet LPG kayaknya lebih irit mbak Iya mbak, masih bisa dijangkau 
kok. 

750000 70000 80000 

Ibu Sugiyat Lebih irit Saged mawon lebih murah 
mbak, lha wong minyak 
sekarang juga sulit 

750000 75500 100000 

Ibu Noormi Kalau ditotal lebih mahal 
minyak tanah 

lebih murah LPG lah 800000 75000 107500 

Ibu Tun Ya jelas lebih irit LPG mbak, 
kalau minyak tanah sehari 
saya bisa habis 2 liter, tapi 

Cukup kok, tidak terlalu mahal 1000000 75500 101500 
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kalau LPG 3 hari biasanya 
saya baru ngisi lagi 

Ibu Samsiyati Kadose lebih irit LPG mbak, 
tapi saya tidak tahu kalau 
dijumlahkan  

Mungkin karena lebih irit ya, 
jadi sepertinya lebih murah 
LPG 

1000000 76500 100000 

 
Nama 
responden 

Apakah saudara 
menggunakan bahan bakar 
cadangan selain LPG? 

Apakah kelebihan LPG 
dibandingkan minyak tanah? 

Apakah 
kekurangan LPG 
dibandingkan 
minyak tanah 

Apakah 
kebijakan 
konversi 
minyak ke 
LPG 
mempengaru
hi kenaikan 
harga bahan 
dasar yang 
saudara 
gunakan? 

Apakah 
kebijakan 
konversi 
minyak ke 
LPG 
mempengaruhi 
kKenaikan 
harga bahan 
dasar yang 
saudara 
gunakan? 

Ibu Toyibah Kalau saya menggunakan 
kayu bakar juga 

Yang jelas lebih irit Mungkin lebih  
gampang meledak  

Iya, Naik 
tapi tidak 
banyak 

Tidak naik kok 

Ibu Nori Tidak, saya hanya 
menggunakan LPG 

Lebih irit dan cepat matang Saya takut kalau 
meledak 

Naik mbak Tidak naik 

Mang Ujang Minyak tanah mbak, iya Menurut saya kalau 
menggunakan LPG lebih cepat 
matang mbak, tapi irit juga 

Lebih gampang 
terbakar, jadi 
gampang meledak 
juga katanya 

Naik tapi 
tidak banyak 
mbak 

Naik tapi Cuma 
sedikit 

Ibu Yatmi Tetap menyediakan minyak 
tanah 

Harganya lebih murah Mungkin lebih 
berbahaya kalau 
tidak hati-hati ya 
mbak 

Naik sedikit Tidak  

Pak Suyatno Tidak, saya hanya 
menggunakan LPG 

Lebih murah dan irit mbak, 
saya memakainya sampai 
sekarang 

Iya, lebih 
berbahaya 
daripada minyak 
tanah. Apalagi 

Iya, Naik 
sedikit mbak 

Tidak mbak 
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gampang meledak 
Ibu Rodhiyah Hanya menyediakan minyak 

tanah untuk jaga-jaga mbak 
Lebih murah dan irit Kalau bocor bisa 

meledak mbak 
Naik tapi 
tidak banyak 
mbak 

Tidak  

Ibu Yuyun Iya, saya kadang masih 
menggunakan kayu juga 

Nggih, irit LPG daripada 
minyak tanah 

Menurut saya ya 
karena gampang 
meledak saja sih 

Iya  Tidak naik 

Pak Sukar Saya cukup menggunakan 
LPG saja kok 

Menggunakannya itu lebih irit Bocorannya 
baunya tidak enak, 
katanya kalau itu 
kena api bisa 
meledak 

Hanya 
beberapa 
yang naik 

Naik tapi nggak 
banyak kok 

Ibu Sulkha Iya, saya menggunakan 
minyak kadang juga kayu 
bakar 

Kalau masak lebih cepat panas 
mbak, jadi gampang matang 

Gampang terbakar 
mbak, jadi bahaya 
juga 

Sebenarnya 
naik tapi 
tidak banyak 
kok 

Tidak mbak 

Ibu Sumi Kadang menggunakan kayu 
bakar juga 

Jauh lebih irit dan murah mbak Lebih mudah 
terbakar saja sih 
kalau bocor, 
makanya harus 
hati-hati 

Naik sedikit 
mbak 

Kalau saya 
tidak naik 

Ibu Taman Saya tidak menggunakan Lebih murah saja Kayaknya lebih 
bahaya LPG 
daripada minyak 
tanah karena bisa 
meledak 

Naik mbak O, tidak mbak 

Ibu Nurul Tidak, hanya LPG sekarang Mungkin lebih irit ya, karena 3 
Kg bisa saya pakai 3 harian 

Kalau hati-hati 
sebenarnya tidak 
bahaya, tapi kalau 
teledor ya lebih 
berbahaya mbak, 
bisa meledak 

Beberapa 
barang naik 
mbak 

Tidak naik kok 

Ibu Nurmiah Kadang masih menggunakan 
kayu juga mbak 

Biayanya lebih murah mbak, 
irit juga 

LPG lebih 
berbahaya 

Iya, naik Pengennya ya 
naik, tapi belum 
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dibandingkan 
minyak tanah 

kok 

Pak Suyat Iyalah, untuk jaga-jaga. 
Kadang kayu bakar mbak 

Harganya kalau ditotal lebih 
murah 

Yang jelas lebih 
berbahaya 

Sebenarnya 
naik tapi 
saya tidak 
berani 
menaikan 
harga juga 

Tidak mbak 

Pak Jono Miyak tanah mbak, saya 
sudah tidak mengunakan kayu 
lagi 

Mungkin lebih irit ya mbak, 
tapi ada keuntungan lainnya 
juga seperti lebih murah dan 
sebagainya 

lebih bahaya LPG 
mbak, mungkin 
karena bisa 
meledak ya 

Naik mbak Cuma sedikit 
kok 

Pak Slamet Iya, minyak tanah Sedikit lebih irit dibandingkan 
minyak tanah 

Intinya jangan 
sampai bocor, 
kalau bocor ya 
bahaya mbak 

Ada yang 
naik 

Tidak mbak 

Ibu Sugiyat Kadang makai kayu bakar 
mbak 

Yang jelas lebih irit Lebih irit sih, tapi 
berbahaya juga 

Iya  Tidak  

Ibu Noormi Saya hanya menggunakan 
LPG saja 

Kalau LPG lebih irit, tapi kalau 
matangnya bagusan minyak 
tanah 

Kalau LPG lebih 
gampang terbakar 
daripada miyak 
tanah mbak 

Naik mbak, 
tapi Cuma 
beberapa 

Tidak naik, 
takutnya 
pembelinya 
kabur 

Ibu Tun Iya mbak, kadang kayu bakar 
masih saya pakai 

Biayanya lebih irit karena 
penggunaannya juga lebih 
murah 

Iya, lebih bahaya 
karena bisa 
meledak 

Tidak semua 
kok 

Tidak, kalau 
mau naik nanti 
pembelinya bisa 
pindah mbak 

Ibu Samsiyati Untuk berjaga-jaga saya 
menyediakan minyak tanah 

Lebih irit kalau dibandingkan 
minyak tanah 

Mungkin karena 
bisa meledak ya? 
Iya, lebih bahaya 

Iya  Tidak  
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DOKUMENTASI PENELITIAN 
 

 

 
 

Wawancara dengan Ibu Taman mengenai harga Liquefied Petroleum Gas (LPG) 
 
 

 
 

Wawancara dengan Ibu Nurmiah mengenai modal pokok usaha 
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Wawancara dengan Pak Suyat mengenai peningkatan keuntungan yang diterima. 
 

 
 

Wawancara dengan Ibu Tun mengenai kesulitan menggunakan Liquefied Petroleum Gas (LPG) 
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Wawancara dengan Ibu Samsiyati mengenai bahan bakar cadangan selain Liquefied Petroleum 
Gas (LPG) 

 

 
 

Dapur yang digunakan oleh Ibu Samsiyati 
 


