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ABSTRAK
Dea Fradika; EES150621; Analisis Moral Ekonomi Penyalur Tabung Gas Elpiji 3
Kg Serta Dampaknya Terhadap Harga Pada Tingkat Konsumen Di Desa Kasang
Kota Karang.

Gas elpiji 3 kg merupakan produk PSO Pertamina yang ditujukan kepada
masyarakat miskin dan pengusaha kecil. Dalam penjualannya Pertamina
membentuk sistem distribusi mulai dari agen hingga konsumen akhir dengan
ditentukannya harga eceran tertinggi (HET). Tetapi pada kenyataannya konsumen
tidak menerima harga sesuai dengan HET yang telah ditentuan pihak Pertamina.
Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisi moral ekonomi penyalur gas elpiji
3 kg serta dampaknya terhadap harga pada tingkat konsumen. Penelitian ini
menggunakan metode kualitatif dimana untuk memperoleh data di dapat dari
informan dan obsevasi lapangan. Selanjutnya data yang diperoleh dikumpulkan
serta di analisis untuk mendapatkan hasil yang diinginkan.
Berdasarkan hasil penelitian di dapat bahwa dalam kenyataannya pada proses
penyaluran tabung gas LPG 3 kg bersubsidi tersebut terdapat adanya permainan
dalam proses penyalurannya yang melanggar dari aturan moral ekonomi dalam
bertindak baik dan benar dalam aktivitas penyaluran tabung gas tersebut yang
menyebabkan harga yang di terima oleh konsumen pun jauh melebihi harga HET
yang telah di tetapkan oleh pemerintah serta aturan jumlah pengalokasian jumlah
tabung gas LPG 3 kg bersubsidi yang tidak sesuai dengan aturan yang seharusnya
di jalankan.
Kata Kunci : Moral Ekonomi, Harga
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ABSTRACT
Dea Fradika; EES150621; Moral Of Economy Analysis Of Tube LPG Gas 3 Kg
Suppliers And Impact On Prices At The Costumer Level In The Kasang Kota
Karang Village.
Lpg gas 3 kg is the Pertamina’s PSO product addressed to the poor and small
bussinesman. In the sale, Pertamina forms a distribution system from agents to
end consumers with the determination of the highest retail price. But in reality,
consumers don’t accept the right price with the provisions of Pertamina.
The purpose of this study is to analyze the moral economy of suppliers LPG Gas 3
kg and its impact on prices at the consumer level. The study uses a qualitative
method, which data was obtained from informants and field observations. Next,
the data obtained is then collected and analyzed to get the desired result.
Based on the results of the study found that reality is in the distribution process is
contained there is fraud in the ditribution process which violates the normal rules
of the economy in good action and right in channeling activities which causes the
price received by consumer far exceeds the price rules which has been set by the
government, as well as the provisions for allocating amounts tube LPG gas 3 kg
not in accordance with the rules that should be run.
Key Words: Moral of Economy , Price
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BAB I
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang Masalah
Beralihnya pemakaian minyak tanah ke gas elpiji 3 kg untuk itu
pemerintah menyediakan dan mendistribusikan gas elpiji 3 kg kepada
masyarakat, dengan dipergunakannya gas elpiji 3 kg untuk itu pemerintah
perlu menjaga kualitas akan produk dan barang yang akan di pakai masyarakat
karena merupakan bagian terpenting untuk menjaga keselamatan konsumen.
Tahun 2007 hingga 2010 merupakan tahun dimana pemerintah gencargencarnya melakukan sosialisasi penggunanan gas Liquefied Petroleum Gas
(LPG/elpiji) bagi konsumsi rumah tangga dan industri kecil sekaligus
membagikan kompor gas beserta tabung gas elpiji yang berisi 3 kg secara
gratis kepada masyarakat. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 104
tahun 2007 tentang Penyediaan, Pendistribusian, dan Penetapan Harga LPG
tabung 3 (tiga) Kilogram dan Peraturan Menteri ESDM No. 21 Tahun 2007
tentang Penyelenggaraan Penyediaan dan Pendistribusian LPG Tabung 3 Kg,
menjadi dasar hukum kebijakan tersebut.2
Pemerintah melalui Pertamina selaku pelaksana kegiatan pengadaan
dan penyaluran gas elpiji 3 kg ini telah menyiapkan suatu sistem penyaluran
yang dapat menjangkau seluruh masyarakat. Pihak Pertamina telah
menciptakan sistem penyaluran yaitu dari SPBE yang merupakan perusahaan
2
Jurnal. Ali Umar Harahap, Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen
Atas Penggunaan Gas Elpiji Tiga Kg Ditinjau Dari Uu No. 8 Tahun 1999
(Studi Pada Masyarakat Kota Medan) Usu Law Journal, Vol.4.No.1(Januari 2016), hlman. 1 di
akses pada 17 November 2018

1

2

tempat pengisian elpiji kemudian disalurkan Agen yang merupakan
perusahaan distributor besar dan terakhir adalah sub agen atau pangkalan
yang merupakan ujung tombak penyaluran gas elpiji ini. Pihak pemerintah
melalui pertamina juga telah menentukan besarnya harga yang seharusnya
diterima oleh masyarakat. Dalam penjualannya Pertamina membentuk sistem
distribusi mulai dari agen hingga konsumen akhir dengan ditentukannya
harga eceran tertinggi (HET), dimana

berdasarkan Keputusan Menteri

ESDM Nomor 2458 tahun 2017 tentang Harga Patokan LPG 3 kg , HET yang
telah di tetapkan oleh pemerintah dan pertamina di wilayah Jambi adalah
sebesar Rp 16.000.-. Tetapi pada kenyataannya konsumen tidak menerima
harga sesuai dengan HET.
Seperti Penelitian terdahulu, harga yang diterima konsumen akhir ini
relatif tinggi dari HET yang telah ditentukan disebabkan oleh semakin
panjangnya saluran distribusi yang tercipta. Hal ini terjadi disebabkan lokasi
pangkalan yang ada tidak dapat secara merata untuk mendekatkan diri pada
konsumen.
Selain itu peluang usaha yang relatif menguntungkan menyebabkan
timbulnya

usaha

pengecer-pengecer

informal

menyebabkan

semakin

panjangnya rantai distibusi. Biaya-biaya lain yang berhubungan dengan
bongkar muat menyebabkan harga jual mulai dari tingkat pangkalan sudah
tidak sesuai dengan HET. 3

3
Jurnal. SaladdinWirawan Effendy, Analisis Saluran Distribusi Gas Elpiji 3 Kg Serta
Dampaknya Terhadap Harga Pada Tingkat Konsumen Akhir (Studi Kasus Kota Palembang),
Sustainable Competitive Advantage-7 (Sca-7) Feb Unsoed, Purwokerto, 20 September 2017,
hlman 41

3

Dari hasil pengamatan sementara yang dilakukan oleh peneliti, hargaharga yang diperoleh oleh konsumen akhir pun sangat tinggi jauh dari HET ,
Tabel 1.1
Data warung yang menjual gas LPG bersubsidi
Nama Penyalur
Harga Jual

No
1

Syamsir

Rp. 18.000

2

Yuli

Rp. 25.000

3

Rahmat

Rp. 22. 000

4

Said

Rp 20. 000

Sumber : Observasi Penulis di Lapangan

Dari tabel di atas menerangkan bahwa di warung bapak Syamsir dijual
seharga Rp 18.000, warung ibu Yuli menjual seharga Rp 25.000, warung
bapak Rahmat Rp 22.000 dan warung bapak Said seharga Rp 20.000 bahkan
ada yang menjual sampai harga Rp 27.000 dan masih banyak lagi penyalur
dan para pedagang gas 3 kg lainnya yang menetapkan harga lebih tinggi dari
HET. Mindset masyarakat telah menganggap gas elpiji 3 kg sudah seperti
kebutuhan pokok sehingga walaupun harga gas elpiji 3 kg di tetapkan dengan
harga yang tinggi oleh pedagang, mereka tetap mau membeli dengan harga
tersebut.4
Maka dalam hal ini, moral ekonomi sangat di perlukan dan sangat di
anjurkan untuk di aplikasikan dalam masyarakat. Istilah moral ekonomi
sebenarnya sudah cukup lama muncul dalam khasanah ilmu sosial dan
diperke nalkan pertama kali oleh E. P. Thompson pada tahun 1966 melalui

4
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bukunya The Making of the English Working Class. Dalam perspektif ilmu
sosiologi ekonomi, konsep mengenai moral ekonomi pedagang ini pertama
kali diperkenalkan oleh Evers dalam karyanya The Moral Economy of Trade.5
Sejalan dengan pendapat Scott tentang moral ekonomi petani, Evers
memandang moral ekonomi pedagang timbul ketika mereka menghadapi
permasalahan dalam aktivitas jual beli. Evers menyatakan bahwa para
pedagang seringkali mengalami dilema, hal inilah yang menyebabkan adanya
pertentangan dalam diri para pedagang. Apabila pedagang menggunakan
harga yang tinggi, maka dagangannya tidak akan laku, tetapi apabila
pedagang menjual dagangannya dengan harga murah sedangkan modal sangat
mahal m aka kerugian akan dialami atau jika pedagang bermurah hati dengan
menetapkan harga yang rendah atau memperpanjang jangka waktu
pembayaran maka pedagang itu akan menghadapi kerugian juga. Evers
memandang bahwa pedagang adalah manusia yang kreatif dan dinamis. Hal
ini didasarkan kepada para pedagang yang tidak tertumpu pada norma-norma
yang ada di dalam masyarakat. Mereka bisa menyelesaikan permasalahan
pribadi tanpa melanggar norma-norma yang ada.6

Moral Ekonomi dalam Islam mengatakan bahwa segala bentuk
aktivitas manusia sudah diatur oleh Allah dalam Al-Quran. Baik itu aktivitas
ekonomi, sosial, politik sampai kepada adab untuk meludah pun ada

5
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Group:2016), hlmn.227-237

5

aturannya. Dalam sistem ekonomi, Islam menekankan untuk mencari rezki di
atas dunia dengan tidak melupakan kewajiban-kewajiban kepada Allah dan
norma-norma yang telah ditetapkan. Sistem perekonomian dalam Islam diatur
jelas dalam Al-Quran. Salah satunya terdapat dalam surat Al-Jumu`ah ayat 10:

ْ َض َوا ْبتَغُ ْوا ِم ْن ف
ِ ض َي
َّ ت ال
ِ صلوة ُ فَا ْنتَش ُِر ْوافِي اَلَ ْر
ِ ض ِل
ِ ُفَ ِاذَاق
َهللاا َوا ْذ ُك ُروّللا
ََح ْون
ُ َكثِي ًْرلَّ َعلَّ ُك ْم ت ُ ْف ِل
Artinya : “Apabila kamu selesai shalat, betebaranlah di muka bumi; carilah
karunia Allah banyak-banyak agar kamu beruntung”7

Dalam ayat tersebut, jelaslah bahwa moral ekonomi dalam Islam sangat terikat
pada Al-Quran dan Sunnah Rasul. Di sisi lain, Al-Quran juga menganjurkan
untuk saling tolong menolong, yaitu terdapat dalam surah Al-Ma’idah (05) ayat
02 sebagai berikut :

ِ ْ علَى
َ اونُ ْوا
َ َوتَ َع َاونُ ْوا
َان َ َوات َّقُوهللاا َ ا َِّن هللاا
ِ اَلثْ ِم َو ْالعُد َْو
َ علَى ْال ِب ِر َوالت َّ ْقوى َ َو ََلتَ َع
َ
ََب
ِ ش ِد ْيد ُْال ِعقَا
Artinya : “tolong menolonglah kamu kamu dalam kebaikan dan ketakwaan,
dan janganlah kamu tolong menolong dalam berbuat dosa dan
keingkaran”8

7
8
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Intinya, moral ekonomi dalam Islam sangat tergantung pada kitab panduan
yang diberikan Allah untuk mengatur kehidupannya manusia, tidak saja
pertimbangan

norma

subsistensi

dan

resiprositas,

tetapi

juga

mempertimbangkan norma-norma sosial yang lain. Tindakan yang akan
timbul pun akan berbeda. Karena dengan keyakinan dalam setiap perbuatan
ada balasannya, apakah itu kebaikan maupun keburukan, maka Umat Islam
yang beriman pun akan selalu mengerjakan aktivitas ekonomi hanya untuk
mengharapkan keridahaan Allah.

Etika dan integritas merupakan suatu keinginan yang murni dalam
membantu orang lain. Kejujuran yang ekstrem, kemampuan untuk
menganalisis batas-batas kompetisi seseorang, kemampuan untuk mengakui
kesalahan dan belajar dari kegagalan. Kompetisi ini lah yang terus memanas
belakangan ini. Jika kita ingin mencapai target keberhasilan di era globalisasi,
sudah saat nya dunia bisnis kita mampu menciptakan kegiatan bisnis yang
bermoral dan beretika.9

Dari pengamatan awal yang peneliti lihat dilapangan di Desa Kasang
Kota Karang Kecamatan Kumpeh Ulu Kabupaten Muaro Jambi bahwa
memang tidak meratanya penyebaran pangkalan tabung gas elpiji atau yang
sering di sebut dengan sub-agen di kecamatan tersebut. Selain penyebaran
pangkalan gas elpiji yang tidak merata, masalah lain yang sering timbul dan
membuat masyarakat kecewa adalah tidak tepat waktunya kegiatan distribusi
9
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tersebut dilakukan dari agen ke pangkalan tabung gas elpiji serta kurangnya
jumlah tabung gas yang datang dibandingkan jumlah konsumen yang
membutuhkan.
Pengamatan lain yang peneliti

peroleh adalah

masyarakat yang

mendapatkan bantuan gas elpiji 3 Kg tidak hanya yang termasuk kriteria
mendapatkan subsidi BBM. Akan tetapi, banyak di antara masyarakat yang
mendapatkan bantuan gas elpiji 3 Kg adalah mereka yang tidak termasuk
kriteria mendapatkan subsidi BBM. Hal inilah yang menyebabkan banyaknya
masyarakat yang kecewa dengan program pendistribusian gas elpiji 3 Kg
tersebut. Karena secara administrasi, mereka termasuk yang berhak
mendapatkan bantuan gas elpiji 3 Kg, namun berbeda dengan fakta yang
terjadi di lapangan. 10
Jika dibandingkan dengan penelitian terdahulu yang di lakukan oleh
Saladdin Wirawan Effendy, menunjukkan bahwa terjadinya peningkatan pada
biaya distribusi terutama dari pangkalan ke konsumen akhir dan dari pengecer
ke konsumen akhir.11 Sedangkan berdasarkan penelitian yang di lakukan oleh
M Ilham Kurniawan dalam skripsinya mengatakan bahwa Pengawasan yang
dilakukan oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan belum optimal, hal ini
disebabkan masih terdapat Agen dan penyalur dari gas LPG 3 Kg yang belum
sepenuhnya menjalankan proses distribusi sesuai dengan peraturan yang telah

10

Pengamatan awal yang dilakukan peneliti
Jurnal. SaladdinWirawan Effendy, Analisis Saluran Distribusi Gas Elpiji 3 Kg Serta
Dampaknya Terhadap Harga Pada Tingkat Konsumen Akhir (Studi Kasus Kota Palembang),
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ditetapkan oleh pemerintah.12 Jika di bandingkan dengan kedua peneliti
terdahulu terdapat persamaan dan perbedaan. Dalam hal ini, persamaannya
adalah terletak pada keterkaitan saluran distribusi dan proses pengawasan.
Dan perbedaannya adalah dimana dalam hal ini, penulis menghubungkan
moral ekonomi terhadap proses penyaluran dan pengawasan proses
pendistribusian tabung gas LPG 3 kg bersubsidi kepada masyarakat miskin.
Oleh karena itu, permasalahan tentang moral ekonomi pada penyalur
dan proses penyaluran tabung gas elpiji 3 kg ini, tentunya menjadi pokok
permasalahan dan perlu dianalisa lebih dalam lagi karena menyangkut tentang
hajat hidup orang banyak dalam memenuhi kebutuhnnya.
Maka dari itu, penulis tertarik untuk mengkaji beberapa hal tersebut
dengan judul “Analisis Moral Ekonomi Penyalur Tabung Gas Elpiji 3 Kg
Serta Dampaknya Terhadap Harga Pada Tingkat Konsumen di Desa
Kasang Kota Karang Kabupaten Muaro Jambi ”
B. Rumusan Masalah
Berdasarkan penelitian yang penulis lakukan dan latar belakang
masalah yang dikemukakan diatas dapat dirumuskan permasalahan, yaitu:
1. Bagaimana moral ekonomi yang di terapkan oleh penyalur tabung gas
elpiji 3 kg serta dampaknya terhadap harga pada tingkat konsumen di desa
Kasang Kota Karang Kabupaten Muaro Jambi ?
2. Bagaimana hambatan dalam implementasi kebijakan penyaluran gas

12
. M. Ilham Kurniawan, Pelaksanaan Pengawasan Dinas Perindustrian Dan
Perdagangan Kota Pekanbaru Dalam Pendistribusian Gas Lpg 3 Kg Di Kota Pekanbaru. Skripsi .
2013, hlmn. 23
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bersubsidi bagi masyarakat miskin di Desa Kasang Kota Karang
Kabupaten Muaro Jambi ?
3. Bagaimana solusi yang tepat atas ketidaksesuaian tindakan yang dilakukan
penyalur tabung gas lpg 3 kg bersubsidi di Desa Kasang Kota Karang
Kabupaten Muaro Jambi ?
C. Batasan Masalah
Agar peneliti lebih terarah, maka perlu adanya pembatasan masalah yang
akan diteliti. Berdasarkan judul yang diangkat oleh penulis, maka bahasan
yang menjadi tumpuan utama dari karya ilmiah ini agar tidak terjadi
kesalahpahaman dalam pembahasan, baik terhadap peneliti maupun
pembaca, maka penelitian ini hanya memfokuskan kepada analisis moral
ekonomi pada penyalur pendistribusian tabung gas LPG 3 Kg bersubsidi,
serta dampaknya terhadap harga pada tingkat konsumen di Desa Kasang
Kota Karang Kabupaten Muaro Jambi.
D. Tujuan Penelitian
•

Untuk mengetahui moral ekonomi yang di terapkan oleh penyalur
tabung gas elpiji 3 kg serta dampaknya terhadap harga pada tingkat
konsumen di desa Kasang Kota Karang Kabupaten Muaro Jambi

•

Untuk

mengetahui

hambatan

dalam

implementasi

kebijakan

penyaluran gas bersubsidi bagi masyarakat miskin di Desa Kasang
Kota Karang Kabupaten Muaro Jambi
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•

Untuk mengetahui solusi yang tepat atas ketidaksesuaian tindakan
yang dilakukan penyalur tabung gas lpg 3 kg bersubsidi di Desa
Kasang Kota Karang Kabupaten Muaro Jambi

E. Manfaat Penelitian
1. Untuk memberikan masukan informasi kepada masyarakat pengguna
tabung gas elpiji 3 kg yang telah di subsidi oleh pemerintah.
2. Menambah pengalaman penulis dalam menerapkan teori-teori yang
berhubungan saluran distribusi dan harga dari produsen sampai ke
konsumen akhir.
3. Sebagai bahan referensi bagi pihak-pihak yang memerlukan.
F. Kerangka Teori
1. ETIKA
Etika ialah teori tentang perilaku perbuatan manusia, tentang dari nilai
baik dan buruk, sejauh yang dapat ditentukan oleh akal. Perkataan etika
berasal dari bahasa Yunani ethos, yang dalam bentuk jamaknya (ta etha)
berarti “adat istiadat” atau “kebiasaan”.
Ini berarti secara etimologi etika identik dengan moral, karena telah
umum diketahui bahwa istilah moral berasal dari kata mos (dalam bentuk
tunggal) dan mores (dalam bentuk jamak) dalam bahasa Latin yang artinya
kebiasaan atau cara hidup.13 Jadi, pengertian secara umum, etika dan
moralitas sama-sama berarti sistem nilai tentang bagaimana manusia harus
hidup. Selain itu, etika juga di pahami dalam pengertian yang sekaligus

13
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berbeda dengan moralitas. Dalam pengertian ini, “etika’ mempunyai
pengertian yang jauh lebih luas dari moralitas dan etika dalam pengertian
pertama di atas. Etika dalam pengertian kedua ini sebagai filsafat moral,
atau ilmu yang membahas nilai dan norma yang di berikan oleh moralitas
dan etika dalam pengertian pertama. Dengan demikian, etika dalam
pengertian pertama berisikan nilai dan norma-norma konkret yang
menjadi pedoman dan pegangan hidup manusia dalam kehidupannya. Hal
ini berkaitan dengan perintah dan larangan langsung yang nyata. Adapun
pengetian etika dalam pengertian kedua adalah lebih normatif sehingga
mengikat setiap pribadi manusia. Dengan demikian, etika dalam
pengertian kedua dapat di rumuskan sebagai refleksi kritis dan rasional
mengenai :14
1. Nilai dan moral yang menyangkut sebagaimana manusia harus
hidup baik sebagai manusia.
2. Masalah-masalah kehidupan manusia dengan mendasarkan diri
pada nilai dan norma-norma yang umum di terima.
Menurut Magnis Suseno(1987) Etika adalah :
“sebuah ilmu dan bukan ajaran, yang menurutnya adalah etika
dalam pengertian kedua. Sebagai ilmu yang terutama
menitikberatkan refleksi kritis dan rasional, etika dalam kedua ini
mempersoalkan apakah nilai dan norma moral tertentu harus
dilaksanakan dalam situasi konkret tertentu dan di hadapi
seseorang.”

14
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Etika lebih bersifat teori, moral bersifat praktik. Yang pertama
membicarakan bagaimana seharusnya, sedangkan yang kedua bagaimana
adanya. Etika menyelidiki, memikirkan dan mempertimbangkan tentang
yang baik tentang tindakan manusia dalam kesatuan sosial tertentu. Etika
memandang laku-perbuatan manusia secara universal. Moral menyatakan
ukuran, etika menjelaskan ukuran itu. Moral sesungguhnya di bentuk oleh
etika. Ia merupakan muara atau buah dari etika.
Arti dari perkataan etika dan moral tersebut serupa dengan akhlak
dalam peristilahan Islam. Perkataan akhlak dalam bahasa Arab merupakan
jamak dari khuluk yang mengandung beberapa arti, diantaranya :
-

Tabiat, yaitu sifat dalam diri yang terbentuk oleh manusia tanda
dikehendaki dan tanpa diupayakan,

-

Adat, yaitu sifat dalam diri yang diupayakan manusia melalui
latihan, yakni berdasarkan keinginannya, dan

-

Watak, cakupannya meliputi hal-hal yang menjadi tabiat dan halhal yang diupayakan hingga menjadi adat. Kata akhlak juga bisa
berarti kesopanan dan agama.15
Menurut Sidi Gazalba, ada yang mengekuivalenkan etika dengan

akhlak. Sedangkan akhlak yang berasal dari khulq(Arab), disalin dalam
bahasa Indonesia dengan tingkah laku, budi pekerti, tabiat, perangai, peri
kemanusiaan, kebiasaan kehendak atau kehendak yang dibiasakan. Akhlak

15
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dalam ajaran dibentuk oleh Rukun Iman dan Rukun Islam melalui proses
ihsan, ikhlas, dan takwa.16
a) Pokok – Pokok Pembahasan Etika
Pokok pembahasan etika ialah tingkah laku manusia untuk
menetapkan nilainya, baik atau buruk. J. H. Muirhead, menyebutkan
bahwa pokok pembahasan (subjec matter) etika ialah penyelidikan
tentang tingkah laku dan sifat manusia. Al – Ghazali mengatakan
bahwa pokok- pokok pembahasan etika meliputi seluruh aspek
kehidupan manusia, baik sebagai individu (perseorangan) maupun
kelompok(masyarakat). Dilihat dari seluruh aspek kehidupan manusia,
maka perbuatan manusia dapat dikategorikan menjadi dua :17
1. Perbuatan yang lahir dengan kehendak dan disengaja.
2. Perbuatan yang lahir tanpa kehendak dan tidak disengaja.
Untuk menetapkan suatu perbuatan itu lahir dengan kehendak dan di
sengaja hingga dapat dinilai baik atau buruk, ada beberapa syarat yang
perlu di perhatikan :18
1. Situasi memungkinkan adanya pilihan (bukan karena paksaan).
Ini disebabkan karena adanya kemauan bebas, sehingga
tindakan dilakukan dengan sengaja.

16
17

Ibid, 48-49
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2. Sadar apa yang dilakukan perbuatan bukan karena gerak reflek
dan dapat membedakan mengenai nilai perbuatan baikburuknya.
Adapun yang termasuk pokok-pokok pembahasan etika ialah segala
perbuatan manusia yang timbul dari orang yang melaksanakan secara
sadar, disengaja dan ia mengetahui waktu melakukannya, akibat dari
apa yang dia perbuat. Selanjutnya pokok-pokok pembahasan etika
dijelaskan secara luas dengan mengemukakan pandangan-pandangan
beberapa filosofi tentang etika, sebagai berikut :19
1.

Teori etika yang bersifat fitri. Teori ini dikemukakan oleh ahli
filsafat Yunani Klasik, yaitu Sokrates. Teori ini menyatakan
bahwa etika bersifat fitri. Yakni pengetahuan tentang baik dan
buruk atau dorongan berbuat baik sesungguhnya telah ada pada
sifat alami pembawaan manusia.

2. Teori etika empiris klasik. Aristoteles (384-322 SM) murid
Plato, yang lebih dikenal sebagai ahli logika, tokoh peletak
landasan profatisme. Sang guru berpendapat bahwa etika
merupakan suatu keterampilan semata dan tidak ada kaitannya
sama sekali dengan alam yang bersifat supranatural(idea
platonik). Keterampilan tersebut didapat dari hasil latihan dan
pengajaran. Artinya, seseorang harus berlatih dan belajar untuk
berbuat baik, maka ia pun akan menjadi orang yang beretika

19

Ibid, hlman. 18
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baik. Sedangkan pendapat Aristoteles lebih dikenal dengan
teori modorasi. Ia mengatakan bahwa etika baik sesungguhnya
identik dengan memilih sesuatu yang bersifat tengah-tengah.
Artinya, etika pada dasarnya perbuatan yang bersifat netral.
3. Teori etika modernisme. Awal pemikiran filosof modernsisme
ditandai dengan pemikiran Descrates pada pertengahan abad
abad ke-15. Dalam permasalahan etika, corak pemikiran
modernisme berbeda dari kedua teori di atas, tetapi pada saat
sama mereka justru memiliki suatu etika yang bersifat rasional,
absolut, dan universal yakni bisa disepakati oleh sesama
muslim.
4. Teori etika Immanuel Kant. Menurutnya, etika bersifat fitri
meskipun demikian sumbernya tidak bersifat rasional. Bahkan
ia bukan lah urusan nalar murni. Justru apabila manusia
menggunakan nalarnya dalam berusaha merumuskan etika, ia
dengan sendirinya tidak akan sampai pada etika yang
sesungguhnya. Disamping akan berselisih satu sam lain
mengenai makna baik dan makna buruk, etika yang bersifat
rasional bukan lagi etika melainkan bisa terjebak ke dalam
perhitungan untung rugi.
5. Teori Bertrand Russell. Berbeda dengan Immanuel Kant,
Brtrand Russell berpendapat bahwa perbuatan etika bersifat
rasional. Artinya, justru karena rasional, ia melihat perlunya

16

bertindak secara etis. Bertindak secara etis pada akhirnya pasti
mendukung pencapaian intertis(kepentingan) sang pelaku.
6. Teori

etika

posmodernisme.

Secara

umum

etika

posmodernisme dapat dicirikan dengan hilangnya kepercayaan
terhadap narasi-narasi besar yang merincikan modernisme. Para
tokoh posmodernisme memandang bahwa kebenaran bersifat
relatif, terhadap waktu, tempat dan budaya .
7.

Filsafat etika Islam. Setelah membahas berbagai macam
wacana etika, kini sampailah pembahasan filsafat etika Islam.
Islam berpihak pada teori etika yang bersifat fitri. Artinya,
semua manusia pada hakikatnya baik. Muslim maupun bukan,
memiliki pengertian fitri tentang baik dan buruk. Disinilah
letaknya bertemunya filsafat Islam. Dengan berpegang pada
pandangan filsafat Yunani era Sokrates, Plato dan Immanuel
Kant dari masa modern, tampaknya para pemikir Islam dari
berbagai pendekatan sama sepakatnya mengenai hal ini.
Namun, sebagian diantaranya, yakni kaum Mu’tazillah dan
para filosof Muslim pada umunya percaya bahwa manusia
mampu memperoleh pengertian tentang etika yang benar dari
pemikiran rasional mereka.

Etika Islam didasarkan pada

keadilan, yakni menempatkan sesuatu pada posisinya. Disini
tampak kesejalannya dengan teori Aristoteles tentang moderasi
(hadd alwasth) tanpa merelatifkan etika itu sendiri.

17

Pada dasarnya, teori etika ini terbagi atas dua macam, yaitu :20
-

Teori Deontologi berasal dari bahasa Yunani, “ Deon” berarti
kewajiban. Etika Deotologi menekankan kewajiban manusia untuk
bertindak secara baik. Suatu tindakan itu baik bukan di nilai dan di
benarkan berdasarkan akibatnya atau tujuan baik dari tindakan
yang di lakukan, melainkan berdasarkan tindakan itu sendiri
sebagai baik pada diri sendiri. Dengan kata lain bahwa tindakan itu
bernilai moral karena tindakan itu dilaksanakan terlepas dari tujuan
atau akibat dari tindakan itu. Contoh, suatu tindakan bisnis akan
dinilai baik bagi pelakunya, karena tindakan itu sejalan dengan
kewajiban pelaku, dalam hal memberikan pelayanan yang baik
kepada konsumennya, serta menawarkan barang dan jasa yang
mutunya seanding dengan harganya.

-

Etika Teologi, yaitu etika yang mengukur baik buruknya suatu
tindakan berdasarkan tujuan yang hendak di capai dengan tindakan
itu, atau berdasarkan akibatnya yang di timbulkan atas tindakan
yang di lakukan. Suatu tindakan di nilai baik, jika bertujuan
mencapai sesuatu yang baik, atau akibat yang di timbulkannya baik
dan bermanfaat. Misalnya, mencuri sebagai etika teologi tidak di
nilai baik buruknya berdasarkan tindakan itu sendiri, melainkan
oleh tujuan dan akibat dari tindakan itu. Jika tujuannya baik, maka
tindakan itu di nilai baik. Contoh, seorang anak mencuri untuk

20
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biaya pengobatan ibunya yang sedang sakit. Tindakan ini baik
untuk moral kemanusiaan, tetapi dari aspek hukum tindakan ini
melanggar hukum. Etika teologi lebih bersifat situasional, karena
tujuan dan akibatnya suatu tindakan yang bisa sangat bergantung
pada situasi khusus tertentu. Oleh karena itu, setiap norma dan
kewajban moral tidak bisa berlaku begitu saja dalam situasi
sebagaimana di maksudkan
b) Analisis Tentang Moral
Moral berasal dari kata Latin ‘Mos’ (bentuk jamaknya, yaitu
‘Mores’) yang berarti adat dan cara hidup. Mores dalam bahasa Inggris
adalah morality yang berarti “general name for moral judhements,
standards, and rules of conduct. Dalam makna lain morality berarti ‘a
doctrine or system of moral conduct/particular moral principles or
rules of conducts. Ini artinya, bahwa moralitas merupakan sebutan
umum bagi keputusan moral, standar moral, dan aturan-aturan
berperilaku yang berangkat dari nilai-nilai etika. Hal ini tidak saja
dalam format keputusan, standar dan aturan-aturan aktual yang ada
dalam masyarakat, tetapi juga meliputi keputusan-keputusan ideal
yang di benarkan dengan alasan rasional.21
Seperti dinyatakan Sidwick (1967), sulit untuk mendefinisikan
persoalan etika agar “dapat diterima secara umum dengan wajar”. Ia
menambahkan bahwa asal-usul istilah ini terkadang menyesatkan.
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Faisal Badroan,. Dkk, Etika Bisnis dalam Islam, (Jakarta: Kencana, 2007), hlman 6-7
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Pada dasarnya etika berarti apa saja yang berhubungan dengan watak,
yang berbeda dari akal.22
Dalam kajian sosiologi, Moral Ekonomi adalah suatu analisa
tentang apa yang menyebabkan seseorang berperilaku, bertindak dan
beraktivitas dalam kegiatan perekonomian. Hal ini dinyatakan sebagai
gejala sosial yang berkemungkinan besar sangat berpengaruh terhadap
tatanan kehidupan sosial.
Menelaah lebih lanjut, James C. Scott mengajukan sebuah analisa
tentang kehidupan petani sedangkan H.D. Evers mengemukakan teori
tentang moral ekonomi pedagang. Inti pembahasannya adalah apa yang
menyebabkan sekelompok masyarakat berperilaku, bertindak dan
beraktivitas dalam kegiatan perekonomian.
Moral Ekonomi Pedagang yang di kemukakan oleh H.D. Evers
menyatakan bahwa moral ekonomi pedagang timbul ketika mereka
menghadapi permasalahan dalam aktivitas jual beli. Ia mengatakan
para pedagang seringkali mengalami dilema. Moral ekonomi
pedagang, menurut H.D. Evers timbul karena adanya pertentangan
dalam diri pedagang sendiri. Apabila yang menjual dengan harga yang
tinggi, maka dagangannya tidak akan laku/ laris. Apabila ia menjual
dagangannya dengan harga murah, sedangkan modal sangat mahal,
maka kerugian yang akan dialami.

22
Shomali. Mohammad A, Relativisme ETIKA(Menyisir Perdebatan Hangat Dan
Memetik Wawasan Baru Tentang Dasar-Dasar Moralitas), Jakarta: PT. SERAMBI ILMU
SEMESTA, 2005, hlman. 278
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Dalam keadaan seperti itu, menurut H. D. Evers, pedagang
berusaha mencari jalan keluar sendiri. Di antaranya adalah dengan
memilih jalan untuk merantau/ membuka usaha di negeri orang.
Sehingga pertentangan bathin pun tidak ada lagi. H.D. Evers
memandang bahwa pedagang adalah manusia yang kreatif dan
dinamis. Hal didasarkan kepada para pedagang tidak tertumpu pada
norma-norma

yang

ada

di

dalam

masyarakat.

Mereka

bisa

menyelesaikan permasalahan pribadi tanpa melanggar norma-norma
yang ada.
Pada dasarnya, setiap manusia yang terlibat dalam aktivitas
perekonomian akan mengalami hal sama. Baik masyarakat nelayan
maupun masyarakat metropolis. Apabila mereka menghadapi masalah
yang disebut dengan masalah subsistensi (keselamatan pribadi) atau
resiprositas maka mereka akan mencoba untuk melakukan tindakantindakan yang baru, seperti menjual, menggadai, meminjam uang
(berhutang) dan lain sebagainya atau bahkan mencuri sekalipun.
Tujuan dari itu semua adalah untuk mengamankan posisi mereka
dalam aktivitas perekonomian guna menghadapi persaingan yang ada.
c) Macam – Macam Moral Ekonomi
1. Moral Ekonomi Maxilian Weber
Maxilian Weber atau yang akrab di kenal dengan Max Weber
telah menelaah moral ekonomi dalam kehidupan masyarakat
protestan. Weber menyatakan bahwa semangat kapitalis timbul
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dari masyarakat ini. Di mana mereka (protestan-red) berkeyakinan
manusia terpilih adalah mereka yang mendapatkan panggilan suci.
Untuk menjadi manusia yang mendapatkan panggilan suci
tersebut, manusia harus berusaha sekuat tenaga, baik dalam bidang
ekonomi, politik dan sebagainya. Hal itu membuat mereka
berlomba-lomba untuk mencapai kekayaan.

Menurut Weber,

keyakinan itu telah menimbulkan sebuah semangat kapitalis dalam
diri masyarakat protestan. Untuk itu, mereka membentuk clubclub kecil yang memberikan fasilitas kepada setiap anggotanya,
baik berupa keamanan, asuransi dan jaminan-jaminan lainnya. Hal
ini

juga

disebabkan

oleh

salah

satu

ayat

dalam

Al-

Kitab”hendaklah kamu saling memberi, tanpa mengharapkan
balasan satupun”
Semangat kapitalis disebabkan oleh keyakinan mereka kepada
agama. Setidaknya itulah yang di ungkapkan oleh Max Weber
dalam tesisnya “The Protestan Etich And Spirit Of Capitalism”.
2. Moral Ekonomi Sosialis
Karl Marx yang di kenal dengan aliran Marxisme-nya,
membagi masyarakat kepada kelas ploretar dan kelas borjuis. Hal
ini kemudian di kenal dengan teori kelasnya.
Moral ekonomi dalam kalangan sosialis tidak terlepas dari
teori yang di kemukakan oleh James C. Scott dan H. D. Evers di
atas. Hal inilah yang kemudian memancing Marx untuk
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membentuk persatuan buruh yang berorientasi kepada pembebasan
hak-hak mereka dari kungkungan kaum borjuis. Hal ini dikarena
kerasnya persaingan perekonomian dalam sistem Kapitalis.
Keadaan seperti ini kemudian memancing lahirnya revolusi
sosialis

di

mana

pemerataan

kepemilikan

adalah

sistem

perekonomiannya.
3. Moral Ekonomi dalam Islam
Segala bentuk aktivitas manusia sudah diatur oleh Allah dalam
Al-Quran. Baik itu aktivitas ekonomi, sosial, politik sampai
kepada adab untuk meludahpun ada aturannya. Dalam sistem
ekonomi, Islam menekankan untuk mencari rezki di atas dunia
dengan tidak melupakan kewajiban-kewajiban kepada Allah dan
norma-norma yang telah ditetapkan. Sistem perekonomian dalam
islam diatur jelas dalam Al-Quran. Salah satunya terdapat dalam
surat al-jumu`ah ayat 10: “apabila kamu selesai shalat,
betebaranlah di muka bumi untuk mencari rezki yang diberikan
Allah” dalam ayat ini, jelaslah bahwa moral ekonomi dalam Islam
sangat terikat pada Al-Quran dan Sunnah Rasul.

Dalam

urusan

subsistensi

dan

resiprositas,

Al-Quran

mewajibkan zakat bagi yang mampu, dan menganjurkan untuk
menunaikan sedekah, infak dan wakaf. Sehingga kemerataan
perekonomian pun terjadi. Hal itu di serukan Allah sebagai wujud
antisipasi dari kemungkinan-kemungkinan negatif. Hal itu bisa saja
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terjadi apabila norma subsistensi dan resiprositas sudah sampai pada
taraf yang tidak wajar, sebagai contoh apabila masyarakat di landa
sebuah musim paceklik. Maka golongan masyarakat yang kurang
mampu dapat terbantu karena adanya zakat, sedekah, infak dan wakaf.
Di sisi lain, Al-Quran surah Al Ma’idah (05) ayat 2 juga
menganjurkan untuk saling tolong menolong.

ِ ْ علَى
َ اونُ ْوا
َ َوتَعَ َاونُ ْوا
َان َ َواتَّقُوهللاا َ ا َِّن هللاا
ِ اَلثْ ِم َو ْالعُد َْو
َ َعلَى ْالبِ ِر َوالت َّ ْقوى َ َو ََلتَع
ب
َ
ِ ش ِد ْيد ُْال ِعقَا
Artinya : “tolong menolonglah kamu kamu dalam kebaikan dan
ketakwaan, dan janganlah kamu tolong menolong dalam
berbuat dosa dan keingkaran” 23

Intinya, moral ekonomi dalam Islam sangat tergantung pada
kitab panduan yang diberikan Allah untuk mengatur kehidupannya
manusia, tidak saja pertimbangan norma subsistensi dan resiprositas,
tetapi juga mempertimbangkan norma-norma sosial yang lain.
Tindakan yang akan timbulpun akan berbeda. Karena dengan
keyakinan dalam setiap perbuatan ada balasannya, apakah itu
kebaikan maupun keburukan, maka Umat Islam yang beriman pun

23

Q.S Al-Ma’idah (05) : 02
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akan

selalu

mengerjakan

aktivitas

ekonomi

hanya

untuk

mengharapkan keridahaan Allah. 24

d) Etika Bisnis
Suatu etika membutuhkan evaluasi kritis atas seluruh situasi yang
terkait. Di butuhkan semua informasi sebanyak-banyaknya dan
selengkap-lengkapnya(komprehensif) baik yang menyangkut nilai dan
norma moral, maupun informasi empiris tentang situasi yang belum
terjadi atau telah terjadi untuk memungkinkan seseorang bisa
mengambil keputusan yang tepat, baik tentang tindakan yang akan
maupun yang telah dilakukan oleh pihak tertentu.
Dalam hal ini, terdapat beberapa pertimbangan mengenai : motif,
tujuan, akibat pihak terkait, dampaknya, besarnya risiko bila di
bandingkan manfaat, keadaan psikis pelaku, tindakan intelegensi dan
sebagainya.
Selain uraian di atas dapat dikatakan bahwa etika bisnis merupakan
studi yang di khususkan mengenai moral yang benar dan salah. Studi
ini berkonsentrasi pada standar moral sebagaimana diterapkan dalam
kebijakan, institusi dan perilaku bisnis.
Dalam menciptakan etika bisnis, ada hal-hal yang perlu di
perhatikan, antara lain adalah :
-

24

Pengendalian diri

https://3kh4.wordpress.com/2007/12/18/moral-ekonomi/
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-

Pengembangan

tanggung

jawab

sosial

perusahaan

(social

reponsibility)
-

Mempertahankan jati diri dan tidak mudah dan tidak mudah untuk
terombang ambing oleh pesatnya perkembangan informasi dan
teknologi.

-

Menciptakan persaingan yang sehat

-

Menerapkan konsep “pembangunan berkelanjutan”

-

Menghindari sifat KKN (Kolusi, Korupsi dan Nepotisme) yang
dapat merusak tatanan moral.

-

Harus mampu menyatakan al benar itu adalah benar

-

Membentuk sikap saling percaya antara golongan pengusaha kuat
dan golongan pengusaha ke bawah.

-

Konsekuen dan konsisten dengan aturan-aturan yang telah di
sepakati bersama.

-

Menumbuhkankembangkan kesadaran dan rasa memiliki terhadap
apa yang telah di sepakati (sense of belonging)

-

Perlu adanya sebagian etika bisnis yang di uangkan dalam suatu
hukum positif yang berupa peraturan maupun perundangundangan.25

2. DISTRIBUSI
a) Pengertian Distribusi

25

Agus. Arijanto, Etika Bisnis Bagi Pelaku Bisnis, (Jakarta, Pt. RajaGravindo
Persada:2012), hlman. 6-7
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Secara

etimologi

“distribusi” berasal

dari

bahasa

Inggris

distribution berarti penyaluran, pembagian. Kamus Besar Bahasa
Indonesia

mengartikan

distribusi

adalah

penyaluran

(pembagian,

pengiriman) kepada beberapa orang atau ke beberapa tempat. Christopher
Pas dan Bryan Lowes Leslie Davies mengartikan distribusi sebagai proses
penyimpanan dan penyaluran produk ke pelanggan, sering melalui
perantara seperti pedagang perantara (wholes salers) dan pengecer
(retailers).26 Collins mengartikan distribusi sebagai proses penyimpanan
dan penyaluran produk kepada pelanggan. Anas Zarqa mengartikan
distribusi sebagai transfer pendapatan atau kekayaan antara individu
dengan cara pertukaran melalui pasar atau dengan cara lain seperti
warisan, sedekah, wakaf dan zakat.27 Konsep distribusi dalam Islam
tergambar melalui surat Al – Hasyr (59) ayat 7:28
“Harta rampasan fa’i yang di berikan Allah kepada Rasul-Nya (yang
berasal) dari penduduk beberapa negeri, adalah untuk Allah, Rasul,
kerabat (Rasul), anak-anak yatim, orang-orang miskin, dan untuk orangorang yang dalam perjalanan, agar harta itu jangan hanya beredar di
antara orang-orang kaya saja di antara kamu. Apa yang di berikan Rasul
kepadamu maka terimalah. Dan apa yang dilarangnya bagimu maka
tinggalkanlah. Dan bertaqwalah kepada Allah. Sungguh, Allah sangat
keras hukuman-Nya. (Q.S Al- Hasyr (59) : 7).
Kamus Ekonomi lainnya mengartikan distribusi adalah pembagian.
Secara terminologi, menurut Afzalur Rahman yang dikutip Idri, distribusi
yaitu suatu cara di mana kekayaan disalurkan atau dibagikan ke beberapa
26

Abdul Hamid, Studi Analisis Pandangan M. Abdul Mannan Tentang Konsep Distribusi
Pendapatan Dalam Sistem Ekonomi Islam, Skripsi UIN Walisongo Semarang
2015,hlman.24, akses pada 17 September 2018.
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Atok Syihabuddin, Etika Distribusi Dalam Ekonomi Islam, UIN Sunan Ampel
Surabaya, Al-Qānūn, Vol. 20, No. 1, Juni 2017, hlmn. 81, akses pada 17 November 2018.
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Al – Qur’an surah Al – Hasyr (59), ayat : 7
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faktor produksi yang memberikan kontribusi kepada individu-individu,
masyarakat maupun negara. Dengan singkat Idri menyatakan, distribusi
adalah suatu proses penyaluran atau penyampaian barang atau jasa dari
produsen ke konsumen dan para pemakai. Mencermati penjelasan di atas,
dapat disimpulkan bahwa secara umum distribusi artinya proses yang
menunjukkan penyaluran barang dari produsen sampai ke tangan
masyarakat konsumen. Produsen artinya orang yang melakukan kegiatan
produksi, sebagaimana telah dijelaskan di muka. Sedang, konsumen
artinya orang yang menggunakan atau memakai barang/jasa dan orang
yang melakukan kegiatan distribusi disebut distributor.29
Keadilan dalam distribusi dimaksudkan sebagai suatu kebebasan
melakukan aktivitas ekonomi yang berada dalam bingkai etika dan normanorma Islam. Sesungguhnya kebebasan yang tidak terbatas sebagaimana
dianut ekonomi kapitalis akan mengakibatkan ketidakserasian antara
pertumbuhan produksi dengan hak-hak orang-orang yang tidak mampu
dalam ekonomi sehingga mempertajam jurang pemisah antara orang-rang
kaya dan orang-orang miskin yang pada akhirnya akan menghancurkan
tatanan sosial. Distribusi dalam ekonomi kapitalis dilakukan dengan cara
memberikan kebebasan memiliki dan kebebasan berusaha bagi semua
individu masyarakat, sehingga setiap individu masyarakat bebas
memperoleh kekayaan sejumlah yang ia mampu dan sesuai dengan faktor
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produksi

yang

dimilikinya

dengan

tidak

memperhatikan

apakah

pendistribusian tersebut merata dirasakan oleh semua individu masyarakat
atau hanya bagi sebagian saja.30
b) Pengertian Retailing
Retail adalah suatu penjualan dari sejumlah kecil komoditas kepada
konsumen. Meningkatnya tingkat konsumsi dan hasrat berbelanja masyarakat
membuat industri ini semakin dilirik oleh para pelaku bisnis. Berikut adalah
definisi retailing menurut para ahli:
•

Menurut Levy dan Weitz (2001) “Retailing adalah satu rangkaian aktivitas
bisnis untuk menambah nilai guna barang dan jasa yang dijual kepada
konsumen untuk konsumsi pribadi atau rumah tangga”. Jadi konsumen yang
menjadi sasaran dari retailing adalah konsumen akhir yang membeli produk
untuk dikonsumsi sendiri.

•

Menurut Berman dan Evans (2001) “Retailing merupakan suatu usaha bisnis
yang berusaha memasarkan barang dan jasa kepada konsumen akhir yang
menggunakannya untuk keperluan pribadi dan rumah tangga”. Produk yang
dijual dalam usaha retailing adalah barang, jasa maupun gabungan dari
keduanya.

•

Menurut Kotler (2000) retailing yaitu: “Penjualan eceran meliputi semua
aktivitas yang melibatkan penjualan barang atau jasa pada konsumen akhir
untuk dipergunakan yang sifatnya pribadi, bukan bisnis”.31

30

Ibid, hlmn. 32
Kotler, Philip & Lene Kevin Keller.. Manajemen Pemasaran. Jakarta: Prenhallindo.
2008, hlman. 75
31
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•

Menurut Gilbert (2003) Retail adalah semua usaha bisnis yang secara
langsung mengarahkan kemampuan pemasarannya untuk memuaskan
konsumen akhir berdasarkan organisasi penjualan barang dan jasa sebagai inti
dari distribusi.
Berdasarkan definisi-definisi retailing di atas dapat disimpulkan
pengertian retailing adalah semua kegiatan bisnis yang melibatkan penjualan
barang dan jasa kepada konsumen akhir untuk dipergunakan sebagai
keperluan pribadi dan rumah tangga, bukan bisnis.
c) Perbedaan Usaha Retail Dengan Distributor

Ritel atau Retail adalah penjualan dari sejumlah kecil komoditas
kepada konsumen. Retail berasal dari bahasa Perancis yaitu ”
Retailer” yang berarti ” Memotong menjadi kecil kecil”. Pengertian
Retailing adalah semua aktivitas yang mengikut sertakan pemasaran
barang dan jasa secara langsung kepada pelanggan.
Retail adalah satu atau lebih aktivitas yang menambah nilai produk
dan jasa kepada konsumen baik untuk kebutuhan keluarga atau untuk
keperluan pribadi. Banyak orang berpikir bahwa Alfamart/Indomaret
merupakan retail yang sesungguhnya. Padahal berbisnis dalam dunia
retail sangat menarik karena memerlukan ketelitian. Bahkan ada yang
slogan yang berkata “retail is detail”. Slogan ini menandakan bahwa
orang yang ingin berkecimpung dalam dunia retail haruslah orang yang
mau bekerja keras, kreatif serta detail dalam setiap aktfitasnya.
Pengertian
memperoleh

Retailer
lebuh

adalah

dari

semua

setengah

organisasi
hasil

bisnis

yang

penjualannya

dari

30

retailing. Menurut Pintel dan Diamond (1971), Retail dapat di
klasifikasikan dalam banyak cara, sebagai contoh Retail dapat di
kelompokkan sesuai dengan aktivitas penjualan barang sebaga berikut:
-

Retail Kecil
Bisnis

Retail

kecil

di

gambarkan

sebagai

retailer

yang

berpenghasilan di bawah $500 pertahun. Pemilik retail pada
umumnya bertanggung jawab penuh terhadap seluruh penjualan
dan manajemen.Biasanya kebanyakan pemilik toko pada bisnis
retail kecil ini dimiliki oleh secara individu (Individual
Proprietorship) .
-

Retail Besar
Pada saat ini industri Retail di kuasai oleh organisasi besar,
organisasi tersebut meliputi : Departemen Store – Chain
organization (organisasi berantai), Supermarket, Catalog Store,
Warehouse,

Outlet

dan

Online

Store

(Toko

Online

)

Departemen Store merupakan salah satu dari retailer besar dimana
menawarkan berbagai macam jenis produk / barang, tingkat harga
dan kenyamanan dalam berbelanja.

Sedangkan pengertian distributor secara lengkap adalah pedagang
yang membeli atau mendapatkan produk barang dagangan dari tangan
pertama atau produsen secara langsung, dan distributor tersebut
kemudian menjual produk tersebut ke pengecer atau pelanggan.
Seorang distributor harus memiliki kriteria yang sesuai dari ketentuan-

31

ketentuan yang telah diberikan oleh pihak perusahaan. Baik mengenai
kewajiban. hak. maupun sanksi terhadap pekerjaan tersebut telah diatur
di dalam perjanjian yang dibuat oleh perusahaan dan distributor itu
sendiri.

Distributor bisa diperankan oleh person atau individu. Bisa juga
dijalankan oleh perusahaan. Distributor tidak harus menjual satu
produk yang sama melainkan juga bisa menjual berbagai produk dalam
waktu bersamaan. Keuntungan distributor adalah selisih harga antara
harga yang dia peroleh dari pabrik atau produsen dengan harga jual
pada retail. Semakin banyak barang yang disalurkan distributor maka
semakin besar potongan harga yang didapat sehingga income-nya
semakin besar.32

d) Saluran Distribusi
Saluran Distribusi adalah suatu perangkat organisasi yang
tergantung yang tercakup dalam proses yang membuat produk atau
jasa menjadi untuk digunakan atau dikonsumsi oleh konsumen atau
pengguna bisnis). Sedangkan menurut Keegan, Saluran Distribusi
adalah saluran yang digunakan oleh produsen untuk menyalurkan
barang tersebut dari produsen sampai ke konsumen atau pemakai
industri. Sedangkan saluran distribusi menurut Tjiptono didefinisikan
sebagai serangkaian partisipan organisasional yang melakukan semua

32

Ibid, hlman 36

32

fungsi dibutuhkan untuk untuk menyampaikan produk/jasa dari
penjual ke pembeli akhir.
Dalam saluran distribusi ini, terdapat faktor -faktor penentu
tertentu yang menjadi pendorong dari kegiatan dalam pendistribusian
ini. Berikut adalah faktor-faktor penentu saluran distribusi :
➢ Para produsen atau perusahaan kecil yang hanya memiliki
sumber keuangan terbatas tidak mampu mengembangkan
organisasi penjualan langsung.
➢ Para distributor merasa lebih efektif dalam penjualan partai
besar dikarenakan menyesuaikan skala operasi terhadap
pada pengecer dan keahlian khususnya.
➢ Para pengusaha atau pabrik dengan cukup modal lebih
senang menggunakan dananya untuk melakukan ekspansi
daripada melakukan kegiatan promosi.
➢ Pengecer yang menjual banyak seringkali lebih senang
membeli macam-macam barang dari pedagang grosir
daripada membeli langsung dari masing-masing pabrik.33
Menurut Swasta dan Irawan saluran distribusi juga terdapat berbagai jenis
yang ada meliputi:
a. Produsen – Konsumen

33
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Bentuk saluran distribusi produsen – konsumen adalah jenis
saluran distribusi yang paling pendek dan sederhana karena tanpa
menggunakan perantara. Pada saluran distribusi jenis ini, produsen
menjual barang yang dihasilkannya dengan perantara pos atau
langsung mendatangi rumah konsumen (dari rumah ke rumah).
Karenanya, saluran ini juga disebut saluran distribusi langsung.
b. Produsen – Pengecer – Konsumen
Pada jenis ini, produsen hanya melayani penjualan dalam jumlah
besar yang dilakukan untuk para pedagang pengecer, dan tidak
melayani penjualan kepada konsumen. Selanjutnya, pembelian
yang dilakukan oleh konsumen dilayani oleh para pengecer saja.
c. Produsen – Pedagang Besar – Pengecer – Konsumen
Saluran distribusi jenis ini banyak digunakan para produsen, dan
dinamakan sebagai saluran distribusi tradisional. Dalam hal ini,
produsen hanya melayani penjualan dalam jumlah besar yang
dilakukan untuk para pedagang besar saja, dan tidak menjual
kepada pengecer. Pembelian oleh pengecer dilayani pedagang
besar, dan pembelian oleh konsumen dilayani hanya oleh pengecer
saja.
d. Produsen – Agen – Pengecer – Konsumen
Pada jenis saluran distribusi ini, produsen memilih agen tertentu
sebagai penyalurnya. Ia menjalankan kegiatan perdagangan besar
dalam saluran distribusi yang ada, yakni kepada para agennya saja.
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Kemudian, sasaran penjualannya terutama ditujukan kepada para
pengecer besar.
e. Produsen – Agen – Pedagang Besar – Pengecer – Konsumen
Dalam saluran distribusi jenis ini, produsen sering menggunakan
agen sebagai perantara dalam menyalurkan barang produksinya
kepada pedagang besar. Kemudian, para pedagang besar ini
menjualnya kepada toko -toko kecil. Agen yang berperan dalam
saluran distribusi ini terutama adalah agen penjualan.34
3. HARGA
Harga (price) adalah jumlah semua nilai yang diberikan oleh
pelanggan

untuk

mendapatkan

keuntungan

dari

memiliki

atau

menggunakan suatu produk atau jasa.35 Sedangkan menurut Basu Swastha
harga adalah jumlah uang (ditambah beberapa barang kalau mungkin)
yang dibutuhkan untuk mendapatkan sejumlah kombinasi dari barang
beserta pelayanannya.

Dalam memilih strategi harga untuk mencapai

target pasar, dalam hal ini penjual dapat memilih diantara dua macam
strategi harga yang dianggap paling ekstrim), yaitu:36
a. Skim the cream pricing. Skim the cream pricing merupakan
strategi penetapan harga yang setinggi-tingginya. Harga yang

34
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tinggi tersebut dimaksudkan untuk menutup biaya penelitian,
pengembangan dan promosi.
b. Penetration pricing. Penetration pricing merupakan strategi
penetapan harga yang serendah-rendahnya yang bertujuan
untuk mencapai volume penjualan sebesar-besarnya dalam
waktu yang relatif singkat. Dibandingkan Skim the cream
pricing, strategi ini lebih agresif dan dapat memperkuat
kedudukan perusahaan dalam persaingan.
Masalah harga atau lebih tepatnya harga keseimbangan sangat
menentukan kesinambungan perekonomian. Dalam konsep ekonomi Islam,
yang paling prinsip adalah harga ditentukan oleh keseimbangan
permintaan dan penawaran. Keseimbangan ini terjadi bila antara penjual
dan pembeli bersikap saling merelakan (ba’ena an-tarodim minkum).
Kerelaan ini ditentukan oleh penjual dan pembeli dalam mempertahankan
kepentingannya atas barang tersebut. Jadi harga di tentukan oleh
kemampuan penjual untuk menyediakan barang yang di tawarkan kepada
pembeli, dan kemampuan pembeli untuk mendapatkan harga tersebut dari
penjual.
Dalam sejarah Islam masalah penentuan harga di bebaskan
berdasarkan persetujuan khalayak masyarakat. Rasulullah SAW sangat
menghargai harga yang terjadi, karena mekaisme pasar yang bebas dan
menyuruh masyarakat muslim untuk mematuhi peraturan ini. Beliau
menolak untuk membuat kebijakan penetapan harga manakala tingkat
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harga di Madinah pada saat itu tiba-tiba naik. Sepanjang kenaikan terjadi
karna kekuatan permintaan dan penawaran yang murni dan wajar, yang
tidak dipaksa atau tekanan pihak tertentu (tekanan monopolistik dan
monopsonistik), maka tidak ada alasan untuk tidak menghormati harga
pasar. Diriwayatkan oleh Ashhabus Sunan, dari Anas r.a., ia berkata,
“Orang-orang bertanya kepada Rasulullah SAW, Wahai Rasulullah, harga
semakin melambung tinggi, maka hendaknya Tuan mematok harga untuk
kami.” Maka Rasulullah menjawabnya, “Sesungguhnya Allah lah Yang
Maha Menentukan harga, Yang Menggenggam dengan tidak membei,
Yang Memberi, Yang mengaruniai rezeki. Sesungguhnya aku berharap
agar Allah yang memberi (patokan), dan bukan salah seorang di antara
kalian yang memintaku agar aku berbuat zalim baik terhadap darah
(nyawa) maupun harta benda”.
Demikian juga penentuan tarif oleh negara juga tidak dibenarkan
menurut pandangan Islam, namun pasar harus dihilangkan dari berbagai
distorsi (penyimpangan pasar). Harga harus tetap merupakan kerelaan
kedua belah pihak baik dia bernilai sama dengan barangnya ataupun
kesepakatan itu di bawah nilainya ataupun berada di atas nilai sebenarnya.
Akan tetapi apabila para pedagang sudah menaikkan harga di atas batas
kewajaran, mereka itu telah berbuat zalim dan sangat membahayakan umat
manusia, maka seorang penguasa (pemerintah) harus campur tangan dalam
menangani persoalan tersebut dengan cara menetapkan harga standar.
Dengan maksud untuk melidungi hak-hak orang lain, mencegah terjadinya
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penimbunan barang dan menghindari dari kecurangan para pedagang.
Inilah yang pernah dilakukan oleh Umar bin Khattab.37 Kemudian Ibnu
Qudamah mengutip hadits di atas dan memberikan dua alasan tidak
diperkenankannya mengatur harga:38
1) Rasulullah SAW tidak pernah menetapkan harga, meskipun
penduduk menginginkannya. Bila itu diperbolehkan pasti
Rasulullah akan melaksanaknnya.
2) Menetapkan harga adalah suatu ketidakadilan (dzalim) yang
dilarang. Ini melibatkan hak milik seseorang didalamnya.
Setiap orang memiliki hak untuk menjual pada harga
berapapun asal sepakat dengan pembeliannya.
Ibnu Qudamah menganalisis penetapan harga dari pandangan ekonomis,
yang juga mengindikasikan tidak menguntungkan bentuk pengawasan atas
barang. Harga yang tinggi, pada umunya bermula dari situasi
meningkatnya permintaan/menurunnya pengawasan. Pengawasan harga
hanya akan memperburuk situasi tersebut. Harga yang rendah akan
mendorong permintaan baru atau meningkatkan permintaan, juga akan
mengecilkan hati para importir.39
Kemudian, harga menurut Basu Swastha harga adalah jumlah uang
(ditambah beberapa barang kalau mungkin) yang dibutuhkan untuk
mendapatkan sejumlah kombinasi dari barang beserta pelayanannya.
37
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Menurut Tjiptono, Harga adalah satuan moneter atau ukuran lainnya
termasuk barang dan jasa lainnya yang ditukarkan agar memperoleh hak
kepimilikan atau pengguna suatu barang dan jasa.
Harga dapat dibagi menjadi empat macam yaitu:
a) Harga subjektif
Harga subjektif adalah suatu harga yang asalnya dari taksiran
seseorang. Setiap pembeli dan juga penjual mempunyai harga taksiran
terhadap barang yang akan dibeli atau dijual. Jadi setiap orang
berbeda-beda, dan mungkin tidak selalu sama atau tepat dengan harga
pasarannya (harga sesungguhnya).
b) Harga objektif (harga pasar)
Seringkali kita menggunakan kata harga pasaran untuk menentukan
harga suatu barang. Dan itu memang ada, harga objektif atau harga
pasar adalah harga yang sebelumnya telah disepakati oleh kedua belah
pihak, dalam hal ini pembeli dan penjual. Harga pasar disebut juga
dengan harga yang umum, dan menjadi patokan bagi penjual-penjual
yang ada di pasar.
c) Harga pokok
Pengertian dari harga pokok adalah nilai uang yang dikeluarkan untuk
memproduksi suatu barang.
d) Harga jual
Definisi dari harga jual adalah harga yang didapat dari jumlah harga
pokok dengan laba atau keuntungan yang diinginkan oleh penjual.

39

Meskipun harga harga yang ditawarkan tidak sama, secara keseluruhan
di pasar akan terdapat suatu harga yang umum. Setiap penjual akan
menyesuaikan diri dengan harga pasar.40
4. Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Pengguna Gas Elpiji 3 Kg
Sesuai Dengan Undang-Undang Perlindungan Konsumen
Sebelum berlakunya Undang-Undang Perlindungan Konsumen praktis
hanya sedikit pengertian konsumen dalam hukum positif Indonesia. Dalam
Ketetapan MPR No. II/MPR/1993 kata konsumen disebut dalam rangka
membicarakan tentang sasaran perdagangan, tanpa disertai penjelasan
tentang pengertian konsumen. Istilah lain yang agak dekat dengan
konsumen ialah pembeli, istilah ini dapat dijumpai dalam Kitab Undang
Undang Hukum Perdata. Pegertian konsumen jelas lebih luas daripada
pembeli. Luasnya pengertian konsumen dilukiskan secara sederhana oleh
mantan Presiden Amerika Serikat, Johm F. Kennedy dengan mengatakan
Consumers by definition include us all.
Konsumen sebagai peng-Indonesia-an dari istilah asing, Inggris
consumer dan Belanda consument, secara harfiah diartikan sebagai orang
atau perusahaan yang membeli barang tertentu atau penggunaan jasa
tertentu atau seseorang yang menggunakan suatu persediaan atau sejumlah
barang, ada juga yang mengartikan setiap orang yang menggunakan
barang atau jasa. Dari pengertian diatas terlihat bahwa ada pembedaan
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antara konsumen sebagai orang alami atau pribadi kodrati dengan
konsumen sebagai perusahaan atau badan hukum. Pembedaan ini penting
untuk membedakan apakah konsumen tersebut menggunakan barang
tersebut untuk dirinya sendiri atau tujuan komersial.
Istilah konsumen berasal dan alih bahasa dari kata consumer (InggrisAmerika) atau consument/konsument (Belanda). Pengertian dari consumer
atau consument itu tergantung dalam posisi dimana ia berada. Secara
harfiah arti kata consumer itu adalah (lawan dari produsen) setiap orang
yang menggunakan barang, tujuan penggunaan barang atau jasa itu nanti
menentukan termasuk konsumen kelompok mana pengguna tersebut.
Begitu pula kamus Bahasa Inggris-Indonesia memberi arti kata consumer
sebagai pemakai atau konsumen. Konsumen dapat dibedakan berdasarkan
unsur kegunaan yang dikenal konsumen antara dan konsumen akhir.
Perbedaan ini tergantung untuk kegunaan apakah suatu barang atau jasa itu
diperlukan. Apabila kegunaan itu utuk tujuan memproduksi barang atau
jasa untuk di jual kembali (tujuan komersil).41 Perhatian pemerintah
terhadap perlindungan konsumen terlihat begitu jelas ketika disahkannya
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.
Lahirnya Undang-Undang Perlindungan Konsumen telah member harapan
begitu besar bagi konsumen, hal ini dikarenan seorang konsumen akan
mempunyai landasan serta payung hukum untuk melindungi segala
kepentingan-kepentingan konsumen dalam penggunaan barang atau jasa
41
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khususnya konsumen pemakai dan pengguna gas elpiji 3 kg. Perlindungan
hukum terhadap konsumen dalam penggunaan gas elpiji 3 kg merupakan
hal yang sangat penting, mengingat kedudukan konsumen yang sangat
lemah. Sehingga konsumen terkadang sering merasa dirugikan oleh pelaku
usaha itu sendiri.42
G. Tinjauan Pustaka
Telaah terhadap penelitian terdahulu sangatlah dibutuhkan sebagai bahan
acuan guna memperjelas arah penelitian, sekaligus berhati-hati agar tidak terjadi
pengulangan penelitian yang persis serupa dengan penelitian terdahulu.
Berdasarkan hasil pencarian yang dilakukan, maka peneliti mengumpulkan
beberapa penelitian terdahulu yang relevan dengan pokok masalah penelitian yang
diangkat. Secara ringkas, hasil-hasil penelitian terdahulu yang telah peneliti
kumpulkan dapat dilihat dalam tabel berikut ini:

Tabel 1.2
Hasil Penelitian Terdahulu
No

Nama

Judul

Hasil Penelitian

1

Zuraidah
Dosen Fakultas
Syariah
dan
Ilmu
Hukum
UIN
Suska
Riau, 2013

Penerapan
Konsep
Moral Dan Etika
Dalam
Distribusi
Pendapatan Perspektif
Ekonomi Islam

Secara
umum,
Islam
mengarahkan
mekanisme
distribusi pendapatan berbasis
moral
spiritual
dalam
pemeliharaan keadilan sosial
pada setiap aktivitas ekonomi.
Upaya pencapaian kebahagiaan
manusia, membimbing manusia
untuk menerapkan keadilan
ekonomi yang dapat menyudahi
kesengsaraan di muka bumi ini.

42

Ibid, hlmn. 9
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Hal ini akan sulit dicapai tanpa
adanya keyakinan pada prinsip
moral sekaligus kedisiplinan
dalam
mengimplementasikan
konsep moral tersebut. 43
2

M.
Fauzan
Kurnia dan J.
Emmed
M.P,
Fakultas
Ilmu
Sosial dan Ilmu
Politik,
Universitas
Indonesia, 2014

Moral Ekonomi Para
Pedagang
Pasar
Terapung di Sungai
Martapura,
Lok
Baintan, Banjarmasin

Moral ekonomi yang diterapkan
oleh para pedagang pasar
terapung memang tidak dapat
terlepas
dari
aspek-aspek
kehidupan
yang
lain.
Sebagaimana halnya riba yang
ada karena serapan dari ajaran
agama Islam. Riba di terapkan
oleh para pedagang dalam
kehidupan sosial dan ekonomi
mereka, dalam hal ini riba juga
menjadi bentuk pengaturan
dalam resiprositas berimbang.44

3

SaladdinWirawa Analisis
Saluran
n Effendy, FEB Distribusi Gas Elpiji 3
UNSOED,2017 Kg Serta
Dampaknya Terhadap
Harga Pada Tingkat
Konsumen
Akhir
(Studi Kasus Kota
Palembang)

Jika
dibandingkan
dengan
penelitian
terdahulu
menunjukkan bahwa terjadinya
peningkatan
pada
biaya
distribusi
terutama
dari
pangkalan ke konsumen akhir
dan dari pengecer ke konsumen
akhir.
Berdasarkan
hasil
wawancara yang dilakukan
menunjukkan bahwa biaya
distribusi ini timbul sebagai
akibatnya berubahnya harga
BBM tertutama bensin premium
yang berubah menjadi pertalite.
Perubahan
ini
jelas
menimbulkan peningkatan biaya
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BBM sehingga saat BBM jenis
premium masih mudah untuk di
dapatkan dengan harga yang
relatif murah biaya yang timbul
adalah Rp. 500,-/tabung tetapi
saat BBM premium susah
didapat dan berganti dengan
BBM jenis pertalite maka terjadi
peningkatan harga sebab harga
BBM pertalite lebih mahal dari
premium.45
4

Tri Wulandari,
Skripsi
UIN
Sultan
Syarif
Kasim, Riau
2011

Tinjauan
Ekonomi
Islam Tentang Sistem
Pelaksanaan
Pendistribusian Elpiji
3 Kg Di Kelurahan
Simpang
Baru
Kecamatan Tampan
Kota Pekanbaru

Pada prinsipnya pendistribusian
elpiji 3 Kg kepada masyarakat
di
antaranya
Kelurahan
Simpang
Baru
Kecamatan
Tampan Kota Pekanbaru
dilakukan berdasarkan Standar
Operasional Prosedur (SOP)
yang
telah
ditetapkan
pemerintah, baik yang berkaitan
dengan
dasar
hokum
pendistribusian,
tujuan
pendistribusian,
sasaran
program sebagaimana yang
telah dijelaskan pada bab
sebelumnya. Dalam pelaksanaan
pendistribusian elpiji 3 Kg
dilakukan di bawah
pengawasan
Kementrian
Koperasi, dengan penyediaan
dan pendistribusian
elpiji Subsidi (LPG-S) dalam
tabung 3 kg dilaksanakan oleh
PT Pertamina (Persero) sebagai
pelaksana program. Sehingga
ditetapkan bahwa elpiji yang
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dipasarkan harus memenuhi
standar
dan
mutu
yang
ditetapkan Menteri ESDM,
dengan harga jual sebesar Rp.
4.250/ Kg. Sementara, sebagai
konsumennya adalah rumah
tangga dan usaha mikro.46
5

Nur
Erman
Iskandar,
Naskah
Publikasi
Ilmiah, Fakultas
Hukum
Universitas
Muhammadiya,
Surakarta
2012

46

Konsumen
Dan
Tabung Gas
(Studi
Tentang
Perlindungan Hukum
Bagi
Konsumen
Melalui
Persaingan
Usaha Yang Sehat Di
Surakarta)

Berdasarkan hal tersebut, maka
perlu kiranya Pemerintah Kota
Surakarta
dan
Pertamina,
menertibkan agen tabung gas
elpiji 3 kg yang berasal dari luar
wilayah Kota Surakarta, karena
sering terjadi tumpang tindih
dan pelanggaran distribusi.
Peraturan Presiden Nomor 104
Tahun 2007 tentang Penyediaan,
Pendistribusian, dan Penetapan
Harga LPG Tabung 3 Kg dalam
Pasal 11 menyatakan bahwa
“Badan Usaha yang rnendapat
penugasan penyediaan dan
pendistribusian LPG Tabung 3
Kg bertanggung jawab atas
pengendalian dan pengawasan
pelaksanaan penjualan dan
penyaluran LPG Tabung 3 Kg
untuk rumah tangga dan usaha
mikro”.47

Tri Wulandari, Tinjauan Ekonomi Islam Tentang Sistem Pelaksanaan Pendistribusian
Elpiji 3 Kg Di Kelurahan Simpang Baru Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru, Skripsi UIN Syarif
Kasim Riau, 2011
47
Nur Erman Iskandar, Konsumen Dan Tabung Gas (Studi Tentang Perlindungan Hukum
Bagi Konsumen Melalui Persaingan Usaha Yang Sehat Di Surakarta), Naskah Publikasi
Universitas Muhammadiya, Surakarta, 2012

45

H. Kerangka Pemikiran
Gambar 1.1
Kerangka Pemikiran Penelitian
Kebijakan Pemerintah tentang Penyediaan
dan Pendistribusian LPG

Hambatan dalam Implementasi

Solusi Atas Ketidaksesuaian Tindakan

Kebijakan Pendistribusian LPG

Yang Dilakukan Penyalur LPG

Moral Ekonomi Yang Di
Terapkan Oleh Penyalur

Implementasi Kebijakan
Pendistribusian LPG

Sistem Pelaksanaan
Pendistribusian LPG

Kriteria Masyarakat
Mendapatkan Bantuan
LPG bersubsidi

BAB II
METODE PENELITIAN
A. Pendekatan Penelitian
Penelitian ini termasuk dalam kategori penelitian lapangan (Field
Research) yaitu penelitian dengan cara langsung terjun kelokasi penelitian untuk
memperoleh data-data yang diperlukan.48
Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis kualitatif.
Bogdan dan Taylor mendefinisikan metode kualitatif sebagai prosedur penelitian
yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orangorang dan perilaku yang dapat diamati.49
B. Objek Penelitian
Objek penelitian ini dilakukan di Kecamatan Kumpeh Ulu Kabupaten
Muaro Jambi, di mana peneliti memperoleh informasi mengenai usaha-usaha
penyalur tabung gas elpiji 3 kg, pemilik Pangkalan Gas di Desa Kasang Kota
Karang, dan konsumen gas elpiji itu sendiri.
C. Subjek Penelitian
Subjek penelitian ini adalah warga masyarakat di desa Kasang Kota
Karang yang terlibat dalam proses penyaluran tabung gas 3 kg berubsidi.
Dalam hal ini, adalah pihak pangkalan, pengecer, warung-warung dan beberapa
orang konsumen serta tokoh masyarakat di desa Kasang Kota Karang.

48

Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian, Rine ka Cipta, Jakarta, 2006, hlman.10.
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D. Unit Analisis
Dalam penelitian kualitatif tidak menggunakan istilah populasi, tetapi oleh
Spradley dinamakan “social situation” atau situasi sosial yang terdiri atas tiga
elemen yaitu: tempat (place), pelaku (actors) dan aktivitas (activity), yang
berinteraksi secara sinergitas. Situasi sosial tersebut, dapat dinyatakan sebagai
obyek penelitian yang ingin diketahui “apa yang terjadi” di dalamnya. Pada situasi
sosial atau objek penelitian ini peneliti dapat mengamati secara mendalam
aktivitas orang-orang yang ada pada tempat tertentu.50 Unit analisis dalam
pengambilan sampel disebut juga teknik sampling. Teknik sampling adalah teknik
pengambilan sampel untuk menentukan sampel yang akan digunakan pada
penelitian. Teknik sampling yang digunakan penelitian ini yaitu teknik purposive
sampling dan accidental sampling. Dimana purposive sampling adalah teknik
pengambilan sampel sumber data dengan pertimbangan tertentu.51
Sedangkan accidental sampling adalah teknik penentuan sampel
berdasarkan faktor spontanitas, artinya siapa saja yang tidak sengaja bertemu
dengan peneliti dan sesuai dengan karakteristik maka orang tersebut dapat
digunakan sebagai sampel (informan).52
E. Jenis dan Sumber Data
Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini ada dua yaitu data primer
dan data sekunder.
1. Data Primer
50

Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R & D, Alfabeta, Bandung,
2016, hlman215.
51
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Data primer adalah data yang diambil langsung atau di dapat dari pengukuran
langsung oleh peneliti.53 Yang menjadi data primer dalam penelitian ini
diperoleh dari hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti kepada informan
yang terdiri dari para pemilik pangkalan, para pengecer dan masyarakat
konsumen elpiji.
2. Sekunder
Data sekunder adalah data yang didapatkan oleh peneliti dari sumber kedua
atau data yang didapat adalah data yang telah diolah oleh badan atau orang
lain.54 Adapun data sekuder dapat kita peroleh dengan lebih mudah dan cepat
karena sudah tersedia, misalnya diperpustakaan, majalah-majalah, jurnal,
internet dan kantor-kantor pemerintah.55 Data sekunder dalam penelitian ini
diperoleh dari buku, skripsi, jurnal-jurnal dan situs internet yang berkaitan
dengan penelitian ini.
F. Teknik Pengumpulan Data
Teknik pengumpulan data pada penelitian ini menggunakan metode:
1. Observasi
Pengamatan atau observasi merupakan serangkaian aktivitas yang di
lakukan oleh peneliti terhadap suatu proses dan objek dengan tujuan untuk
memahami pengetahuan dari sebuah fenomena atau perilaku berdasarkan
pengetahuan dan gagasan yang sudah di ketahui sebelumya.

53

Amri amir dkk, Metode Penelitian Ekonomi dan Penerapannya, IPB PRESS,Bogor,
2009, hlman.171.
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Jonathan Sarwono, Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif, Graha Ilmu,
Yogyakarta, 2006, hlman.123.

49

Observasi dalam pengertian psikologik, observasi atau yang disebut pula
pengamatan, meliputi kegiatan pemuatan perhatian terhadap suatu objek
dengan menggunakan seluruh alat indra (observasi langsung). Di dalam
artian penelitian, observasi dapat dilakukan dengan tes,kuesioner rekaman
gambar dan rekaman suara. Observasi dapat dilakukan dengan dua cara,
yang kemudian disebut dengan jenis observasi, yaitu :
-

Observasi non-sistematis, yang dilakukan oleh pengamat dengan
tidak menggunakan instrumen pengamatan, dan;

-

Observasi sistematis, yang dilakukan oleh pengamat dengan
menggunakan pedoman sebagai instrumen pengamatan.56

2.

Wawancara
Wawancara adalah proses tanya-jawab dalam penelitian yang
berlangsung secara lisan dalam mana dua orang atau lebih bertatap muka
mendengarkan secara langsung informasi-informasi atau keteranganketerangan.57Melalui kegiatan tersebut, peneliti melakukan wawancara
langsung dengan informan yaitu pemilik pangkalan dan pengecer, guna
melengkapi data yang diperlukan tentang pelaksanaan usaha yang mereka
lakukan.

3.

Dokumentasi
Teknik dokumentasi digunakan untuk mengumpulkan data berupa
data-data tertulis yang mengandung keterangan dan penjelasan serta

56
http://staff.uny.ac.id/sites/default/files/pendidikan/dra-wening-sahayu-mpd/metodologipenelitian.pdf
57
Ibid, hlman.83.
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pemikiran tentang fenomena yang masih aktual dan sesuai dengan masalah
penelitian.58
G. Teknik Analisis Data
Analisis data dalam penelitian kualitatif dimulai sejak sebelum
memasuki lapangan, selama dilapangan dan setelah dilapangan. Dalam hal ini
Nasution menyatakan analisis telah dimulai sejak merumuskan dan
menjelaskan masalah, sebelum terjun kelapangan dan berlangsung terus sampai
penulisan hasil penelitian.59
1. Analisis sebelum di lapangan
Penelitian kualitatif telah melakukan analisis data sebelum peneliti memasuki
lapangan. Fokus penelitian ini masih bersifat sementara dan akan berkembang
setelah peneliti masuk ke lapangan.60
2. Analisis data di lapangan model miles dan huberman
Miles dan Huberman mengemukakan aktivitas dalam analisis data, yaitu: data
collection, data reduction, data display dan conclution drawing/verification.
Langkah-langkah analisis data dapat ditunjukkan pada gambar berikut:61
a. Data collection, adalah langkah pertama dalam penelitian kualitatif yang
dilakukan pada saat pengumpulan data berlangsung dan setelah selesai
pengumpulan data dalam periode tertentu. Pada saat wawancara, peneliti
sudah melakukan analisis terhadap jawaban yang diwawancarai. Bila
58

Muhamad, Metodologi Penelitian Ekonomi Islam: Pendekatan Kuantitatif (Dilengkapi
dengan Contoh-contoh Aplikasi: Proposal Penelitian dan Laporannya), Rajawali Pers, Jakarta,
2008, hlman.152.
59
Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R & D, Alfabeta, Bandung,
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60
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jawaban yang diwawacarai setelah di analisis belum memuaskan, maka
peneliti akan melanjutkan pertanyaan lagi sampai tahap tertentu hingga
diperoleh data yang dianggap kredibel.62
b. Data reduction (reduksi data), adalah data yang diperoleh dari lapangan
jumlahnya cukup banyak, untuk itu, perlu dicatat secara teliti dan rinci,
semakin lama peneliti ke lapangan, maka akan semakin banyak, kompleks
dan rumit. Untuk itu perlu segera dilakukan analisis data melalui reduksi
data. Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok,
memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya.63
c. Data display (penyajian data), setelah data di reduksi, maka langkah
selanjutnya adalah mendisplaykan data. Penyajian data bisa dilakukan
dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, flowchart
dan sejenisnya. Dan yang paling sering digunakan untuk menyajikan data
dalam penelitian kualitatif adalah dengan teks yang bersifat naratif.64
d. Conclusion drawing/ verification, langkah ketiga dalam analisis ini
menurut Miles dan Huberman adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi.
Kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara dan akan
berubah bila tidak ditemukan bukti-bukti yang kuat, tetapi apabila
kesimpulan yang dikemukakan pada tahap awal didukung oleh bukti-bukti
yang valid dan konsisten saat peneliti kembali kelapangan mengumpulkan
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data, maka kesimpulan yang dikemukakan merupakan kesimpulan yang
kredibel.65
H. Sistematika Penulisan
BAB I:

Bab pendahuluan berisi latar belakang, batasan masalah,
rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian,
kerangka teori, tinjauan pustaka dan kerangka pemikiran.

BAB II:

Berisi metode penelitian yang mencakup, pendekatan
penelitian, objek, subjek dan waktu penelitian, unit analisis,
jenis dan sumber data, teknik pengumpulan data, teknik
analisis data, sistematika penulisan.

BAB III:

Menjelaskan kondisi dan gambaran umum kecamatan
Kumpeh Ulu, wabil khusus di Desa Kasang Kota Karang
serta bagi proses pendistribusian tabung gas elpiji 3 kg
yang dilakukan oleh masyarakat Desa Kasang Kota Karang

BAB IV:

Pada bab ini menjelaskan tentang hasil dan pembahasan
penelitian.

BAB V:

Merupakan bab penutup yang terdiri dari kesimpulan dan
saran serta dilengkapi dengan daftar pustaka.

65

Ibid, hlman.250

BAB III
GAMBARAN UMUM
PROFIL DESA KASANG KOTA KARANG
KECAMATAN KUMPEH ULU
KABUPATEN MUARO JAMBI
Gambar 3.1
Kantor Kepala Desa Kasang Kota Karang
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PROFIL DESA KASANG KOTA KARANG
A. Sejarah Desa Kasang Kota Karang
Desa Kasang Kota Karang merupakan desa pemekaran dari desa Kota
Karang. Dahulu nama Kota Karang bukan Kota Karang tapi Koto Karang,
namun seiring waktu berjalanpelafalan nama desa koto telah berubah menjadi
kota. Desa Kota Karang ada sejak jaman belanda. Asal mula nama desa Kota
karang, dahulu sewaktu agresi militer dengan Belanda, para penduduk yang
tidak mampu berperang melawan belanda dibawa ke sebuah tempat yang biasa
disebut pematang taman, disana mereka dibuatkan tempat persembunyian yang
menyerupai goa yang biasa disebut karang, setelah perang selesai tempat
persembunyian tersebut dicari-cari namun tidak ditemukan lagi, maka desa ini
disebut Koto yaitu tempat dan karang yaitu persembunyian buatan. Maka
nama itu menjadi nama desa Kota Karang.
Dahulu desa Kasang Kota Karang pemerintahannya masih bergabung
dengan desa Kota karang. Dahulu pemerintahan desa Kota karang dipimpin
oleh seorang Penghulu, yaitu penghulu Kadir, penghulu Burhanudin, Penghulu
Abdullah, Penghulu Muhammad Kelumbu. Namun sejak tahun 1970-an
pemerintahan desa bukan dipimpin oleh seorang penghulu lagi, namun
dipimpin oleh seorang Kepala desa, yaitu Kepala desa Usman Efendi, yang
menjabat sejak tahun 1970an hingga 2000. Karena

bapak Usman Efendi

menjadi anggota DPRD Muaro Jambi pada tahun 2005. Maka untuk mengisi
kekosongan kepala desa diangkatlah Bapak Sofyan Amin menjadi PJS selama
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5 tahun. Pada tahun 2005 diadakan pemilihan kepala desa dan terpilihlah bapak
Sugiarto sebagai kepala desa.
Pada tahun 2011 di bawah pemerintahan bapak Sugiarto, karena
perkembangan pertumbuhan penduduk,

dimekarkanlah desa Kasang Kota

Karang dan berpisah dari desa Kota Karang. Tepatnya pada tanggal 19 Oktober
2011 desa Kasang Kota Karang resmi berdiri dan di pimpin oleh bapak
Sugiarto sebagai PJS.
Pada tahun 2012 di Desa kasang Kota Karang di adakan Pemilihan
Kepala Desa. Pemihan Kepala Desa di ikuti oleh dua Orang Calon. Pemilihan
Kepala Desa dimenangkan oleh bapak Sugiarto. Dan masa Jabatan Bapak
Sugiarto memimpin Desa Kasang Kota Karang dari tahun 2012 sampai tahun
2018.
B. Letak Geografis Desa Kasang Kota Karang
Secara geografis Desa Kasang Kota Karang terletak di bagian Selatan
Kabupaten Muaro Jambi dengan luas wilayah 363 Ha dengan batas wilayah
sebagai berikut :
-Sebelah Timur dengan

: Desa Kasang Lopak Alai

-Sebelah Utara dengan

: Desa Kota Karang

-Sebelah Selatan dengan

: Desa Kasang Pudak

-Sebelah Barat dengan

: Desa Kasang Pudak
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Luas Wilayah Desa Kasang Kota Karang adalah 363 Ha , yang terdiri dari :
a) Tanah Sawah

:

30

Ha.

b) Tanah Pekarangan

:

222 Ha.

c) Tanah Perkebunan

:

71 Ha

d) Tanah pertanian

:

40 Ha

Keadaan Topografi Desa Kasang Kota Karang dilihat secara umum
keadaan merupakan daerah dataran. Yang beriklim sebagaimana desa-desa
lain di Kabupaten Muaro Jambi mempunyai iklim kemarau, panca roba dan
penghujan, hal tersebut mempunyai pengaruh langsung terhadap pola tanam
pertanian yang ada di Desa Kasang Kota Karang
C. Demografis Desa Kasang Kota Karang
Tabel 3.1
Jumlah Penduduk Menurut Jenis Kelamin
No

Penduduk

Jumlah

Persentase

1

Laki – laki

768

57,40 %

2

Perempuan

1035

42,59 %

Jumlah

1803

100 %

Sumber : Data dari Aparatur Desa
Berdasarkan data agregat kependudukan tahun 2018/2019, di desa
Kasang Kota Karang sendiri terdapat 489 KK dengan jumlah penduduk di
desa tersebut adalah sebanyak 1803 jiwa, terdiri dari penduduk laki-laki
sebanyak 768 jiwa dan penduduk perempuan sebanyak 1035 jiwa.
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Desa Kasang Kota Karang memiliki kepala desa yang akrab
dipanggil Datuk Sugiarto oleh warganya. Awalnya Datuk Sugiarto adalah
Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Desa Kasang Kota Karang pada 10 Oktober
2011, melalui Musyawarah Desa yang pertama kali dilaksanakan setelah
dimekarkan dari pemekaran desa induk, yaitu Desa Kota Karang.
Kemudian, Datuk Sugiarto dilantik secara resmi oleh Bupati menjadi
Kepala Desa Kasang Kota Karang pada 2012, untuk masa bakti 6 tahun
(2012-2018). Desa Kasang Kota Karang memiliki luas yang mencakup 2
Dusun, yaitu Dusun Karya Bakti, dan Dusun Sejahtera, dan mempunyai 8
RT (Rukun Tetangga).
D. Kondisi Perekonomian
Perekonomian merupakan salah satu aspek yang menjadi perhatian di
kalangan masyarakat. Karena, aspek ekonomi dapat menjadi suatu
indikator dalam melihat tingkat kesejahteraan yang dimiliki. Berdasarkan
data monografi di Desa Kasang Kota Karang dimana terlihat jelas bahwa
angka perbedaan secara signifikan antara yang sudah bekerja dengan yang
belum bekerja. Untuk lebih jelas dapat dilihat pada tabel di bawah ini:
Tabel 3. 2
Jumlah Penduduk Menurut Pekerjaan
No

Penduduk

Jumlah/Jiwa

1

Bekerja

859

2

Belum/Tidak Bekerja

944

Total

1803

Sumber Data : Monografi Desa Kasang Kota Karang
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Berdasarkan tabel di atas, dapat dipahami bahwa penduduk yang sudah
berkerja berjumlah 7859 jiwa, dan yang tidak belum/tidak bekerja
berjumlah 944 jiwa. Jadi, dari tabel di atas dapat diketahui mayoritas
penduduk belum/ tidak bekerja berjumlah 10.502 jiwa dengan persentase
57,34% (persen).
Jika dilihat besarnya angka penduduk tidak/belum bekerja dari pada
penduduk yang sudah bekerja, karena dipengaruhi beberapa faktor, yaitu:
1. Masa pendidikan (sedang dalam pendidikan)
2. Ibu Rumah Tangga (IRT)
3. Menganggur dan proses mencari pekerjaan.
Berdasarkan data monografi Desa Kasang Kota Karang, dimana
ada beberapa jenis pekerjaan yang ditekuni masyarakat yaitu, pedagang,
karyawan swasta, petani, buruh, Pegawai Negeri Sipil, ABRI dan Polisi.
Untuk lebih jelas dapat dilihat pada tabel di bawah ini:
Tabel 3.3
Jumlah Penduduk Menurut Jenis Pekerjaan
No

Penduduk

Jumlah/Jiwa

1

Pedagang

104

2

Karyawan Swasta

203

3

Petani

89

4

Buruh

385

5

Pegawai Negeri Sipil

76

58
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6

ABRI

1

7

Polisi

1

Total

859

Sumber Data : Monografi Desa Kasang Kota Karang
Maka, kondisi demografi dan monografi penduduk di Desa Kasang Kota
Karang, seharusnya ada 2 pangkalan tabung gas yang beroperasi didesa tersebut
sehingga masyarakat bisa membeli tabung gas langsung ke pangkalan dan tidak
membeli di warung mengingat masih banyaknya masyarakat miskin yang
membutuhkan subsidi tersebut. Akan tetapi dengan keterbatasan ekonomi pada
masyarakat di Desa Kasang Kota Karang, menjadi penyebab hanya 1 pangkalan
yang mampu membuka usaha pangkalan tabung gas LPG bersubsidi tersebut.

E. Visi Dan Misi Desa Kasang Kota Karang
a. Visi Desa
Visi adalah suatu gambaran yang menantang tentang keadaan masa
depan yang diinginkan dengan melihat potensi dan kebutuhan desa.
Penyusunan Visi Desa Kasang Kota Karang

ini dilakukan dengan

pendekatan partisipatif, melibatkan pihak-pihak yang berkepentingan di Desa
Kasang Kota Karang seperti pemerintah Desa, BPD, Tokoh Masyarakat,
tokoh agama, tokoh pemuda serta lembaga masyarakat desa dan masyarakat
desa pada umumnya. Pertimbangan kondisi eksternal di desa seperti satuan
kerja wilayah pembangunan di Kecamatan Kumpeh Ulu mempunyai titik
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berat sektor infrastruktur. Maka berdasarkan pertimbangan diatas Visi Desa
Kasang Kota Karang adalah :
“ TERWUJUDNYA MASYARAKAT DESA KASANG KOTA KARANG
YANG AMAN DAN CERDAS MENUJU PEMBANGUNAN YANG
SEJAHTERA “
b. Misi Desa
Selain Penyusunan Visi juga telah ditetapkan misi-misi yang memuat
sesuatu pernyataan yang harus dilaksanakan oleh Desa agar tercapainya visi
desa tersebut. Visi berada di atas Misi. Pernyataan Visi kemudian dijabarkan
ke dalam misi agar dapat di opesionalkan/dikerjakan. Sebagaimana
penyusunan Visi, misipun dalam penyusunannya menggunakan pendekatan
partisipatif dan pertimbangan potensi dan kebutuhan Desa Kasang Kota
Karang, sebagaiman proses yang dilakukan maka misi Desa Kasang Kota
Karang adalah :
1. Meningkatkan Sumber Daya Manusia masyarakat melalui peningkatan
fasilitas pendidikan dan penyadaran kepada masyarakat bahwa
pentingnya pendidikan.
2. Meningkatkan pelayanan kesehatan masyarakat
3. Melestarikan budaya bergotong royong
4. Mewujudkan pemerintah desa Kasang Kota Karang yang efektif dan
efisien dalam rangka mengoptimalkan pelayanan kepada masyarakat.
5. Mengembangkan sektor pertanian dan sektor usaha industri kecil yang
berwawasan ekonomi kerakyatan. 66

66

Data dari aparatur Desa : Bapak tugiman sebagai Kasi Pemerintahan Desa Kasang Kota

Karang
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F. Struktur Organisasi Pemerintahan Desa Kasang Kota Karang Kec. Kumpeh Ulu Kab. Muaro Jambi
Gambar 3.4
Struktur Organisasi Pemerintahan Desa Kasang Kota Karang
PJ. KEPALA DESA
JUMADI

SEKRETARIS DESA
MARYANI

KASI PEMERINTAHAN

KASI KESEJAHTERAAN

KASI PELAYANAN

KAUR KEUANGAN

KAUR TATA USAHA

KAUR PERENCANAAN

TUGIMAN

ACHMAD SOLIHIN

SUPARMONO

EDI GUNAWAN

ROSMAINI

ERY ZUBAIDI

KADUS KESEJAHTERAAN

KADUS KARYA BAKTI

SUGIONO

YUNIAR HARDIYANTI
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BAB IV
HASIL DAN PEMBAHASAN
A. Moral Ekonomi Yang Di Terapkan Oleh Penyalur Tabung Gas Elpiji 3
Kg Serta Dampaknya Terhadap Harga Pada Tingkat Konsumen Di Desa
Kasang Kota Karang
Konsep moral ekonomi yang dimaksud dalam penelitian ini adalah
tindakan ekonomi yang dilakukan para penyalur tabung gas elpiji 3 kg yang
sesuai dengan etika atau tata tertib tingkah laku dalam bertindak dan berpikir
yang dianggap baik dan benar dalam aktivitas ekonomi.67
Untuk melihat moral ekonomi yang di terapkan oleh penyalur tabung gas
LPG 3 kg bersubsidi di Desa Kasang Kota Karang, maka perlu di lihat dari
beberapa aspek sebagai berikut :
1.

Sistem Pelaksanaan Pendistribusian Tabung Gas Elpiji 3 Kg di Desa

Kasang Kota Karang
Agen merupakan perusahaan yang berbentuk Perseroan Terbatas yang di
tunjuk resmi oleh PT. Pertamina untuk menyalurkan gas elpiji 3 Kg. Pangkalan
adalah sub agen yang juga merupakan usaha perseorangan yang resmi di akui
oleh PT. Pertamina dalam menyalurkan gas elpiji 3 kg yang berasal dari agen.
Pengecer merupakan penyalur tidak resmi yang terbentuk sebagai akibat dari
terbentuk sistem penjualan gas elpiji 3 kg, pengecer ini biasanya menggunakan
kendaraan sebagai angkutan untuk mendistribusikannya hingga ke konsumen
akhir atau warung. Warung merupakan penyalur tidak resmi yang terbentuk
67

Observasi : Di Pangkalan, di Desa Kasang Kota Karang
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sebagai akibat dari terbentuk sistem penjualan gas elpiji 3 kg, merupakan
usaha kecil masyarakat yang memenuhi kebutuhan sembako masyarakat setiap
harinya.68
Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan dengan pengamatan dan
wawancara langsung terhadap ibu Supri selaku masyarakat yang menjalankan
usaha pangkalan maka di dapat model saluran distribusi sebagai berikut:
“saluran distribusi ini bermacam-macam, ada penyaluran dari agen ke
konsumen akhir, ada penyaluran yang di datangkan dari agen kemudian ke
pangkalan dan setelah itu ke konsumen akhir seperti usaha pangkalan kami ini.
Kemudian ada pula penyaluran yang di datangkan dari agen kemudian ke
pangkalan lalu ke warung baru setelah itu ke konsumen akhir, dan ada pula yag
semakin panjang lagi yaitu dari pihak agen lalu di datangkan ke pangkalan
setelah itu pengecer dan dari pengecer ini di jual ke warung dan dari warung
baru lah sampai ke konsumen akhir.”69
Terkait dengan harga yang di terima oleh konsumen akhir dalam proses
macam-macam penyaluran tersebut, maka terdapat penjelasan dari beberapa
orang informan yang peneliti susun di sini yaitu :
•

Jenis penyaluran dari Agen langsung ke Konsumen Akhir
Informasi jenis saluran ini peneliti dapat dari bapak Ismadi selaku
masyarakat yang pernah membeli langsung ke agen, dia
mengatakan bahwa :
“kalau kita membeli langsung ke agen tentu harga yang kita terima
yaitu 15.000, ini lebih murah di bandingkan kita harus membeli ke
pangkalan apalagi klau membeli di warung, harga yang kita terima
akan sangat tinggi. Akan tetapi, pada saat sayo membeli langsung
di agen, pihak agen mengatakan bahwa tidak semua masayarkat
yang bisa membeli langsung di agen karna di agen itu sendiri
sudah di patok jumlahnya yang di peruntukkan untuk konsumen

68
69

Observasi Peneliti di lapangan.
Wawancara : ibu Supri selaku pelaku usaha pangkalan
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akhir, kira-kira sekitar 7 % dari seluruh jumlah tabung gas yang
tersedia di agen.”70
Pernyataan bapak Ismadi tersebut sejalan dengan pengamatan yang di
lakukan oleh peneliti, dimana memang sedikit masyarakat konsumen akhir
yang langsung membeli tabung gas LPG ke agen yang di sebebkan
sedikitnya jumlah agen yang tersebar mengingat agen adalah distributor
besar dari proses penyaluran distribusi ini dan letaknya yang rata-rata
berada jauh dari masyarakat, sehingga sangat jarang sekali ada konsumen
akhir yang membeli di agen dan memilih untuk membeli di warung atau
pengecer yang harganya jauh lebih mahal.
•

Jenis penyaluran dari Agen > Pangkalan > Konsumen Akhir
Informasi jenis saluran ini peneliti dapat dari ibu Supri selaku yang
menjalankan usaha pangkalan , dia mengatakan bahwa :
“kami di sini selaku pihak pangkalan menjalankan usaha sudah
sesuai dengan peraturan pemerintah. Berbicara tentang harga, kami
menjual sudah berdasarkan HET yang di tetapkan oleh pemerintah
yaitu 18.000. dari 18.000 itu sudah termasuk biaya bongkar muat
pertabung sebesar 200-300 ”71
Akan tetapi, dari analisa peneliti, pernyataan ibu itu tidak sesuai

dengan peraturan dari pemerintah yang menetapkan HET sebesar 16.000,
padahal pemerintah menetapkan HET 16.000 itu sudah termasuk
keuntungan yang di dapat dari penjualan gas di pangkalan. Apabila HET
16.000 tersebut di aplikasikan oleh pihak pangkalan, maka keutungan
kotor yang di dapat oleh pangkalan adalah Rp 1000 karna harga di agen

70
71

wawancara : bapak Ismadi yang pernah membeli langsung ke agen
Wawancara : ibu Supri selaku pelaku usaha pangkalan
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adalah 15000. tetapi pada kenyataannya, pihak pangkalan menjual seharga
18.000 dengan alasan sudah termasuk biaya bongkar muat dan biaya-biaya
lain yang tidak resmi di dalamnya, maka keuntungan di dapat oleh
pangkalan sebesar 2.700 pertabung.
•

Jenis penyaluran dari Agen > Pangkalan > Warung > Konsumen
Akhir
Informasi jenis saluran ini peneliti dapat dari ibu Nur selaku pihak
warung yang menjual beberapa tabung gas di warungnya , dia
mengatakan bahwa :
“kalau dulu kami tidak menentu mau beli gas di manapun, kadang
di agen, kadang di pangkalan, di pangkalan pun kami
mengambilnya di pangkalan dekat dengan rumah keluarga, karna
di sana mengambilnya pakai KK , 1 KK di sana boleh
mendapatkan 5-8 tabung, tapi kalau di sini 1 KK hanya boleh 1
tabung, maksimal 2 tabung jika beruntung. Kami mendapatkan
tabung gas di pangkalan yang di dekat rumah keluarga itu seharga
18.000 pertabung, lalu kami menjual seharga 20.000 pertabung,
tergantung kondisi dan situasi.”72
Pernyataan ibu nur tersebut dapat peneliti telaah dari penjelasan
hasil wawancara dengan ibu Supri selaku pihak yang menjalankan
usaha pangkalan. Dia mengatakan bahwa :
“pangkalan kami tidak menjual tabung gas ke warung-warung atau
industri kecil, kami murni menjualnya ke konsumen akhir tok
dengan syarat mereka harus membawa KK, jadi 1 KK ini hanya
mendapatkan 1 tabung gas. Kami mengizinkan untuk warga
mendapatkan lebih dari 1 tabung apabila dia ingin
menggunakannya untuk acara hajatan saja.Terkait dengan
pangkalan lain yang melakukan penyaluran tabung gas ke warungwarung itu karena memang stock tabung gas mereka yang berlebih.
Karena di tempat mereka itu rata-rata 2 RT terdapat 1 pangkalan.
Dan agen yang datang ke pangkalan mereka tersebut datang tiap 2

72

Wawancara : ibu Nur selaku pemilik warung yang menjual tabung gas 3 kg
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kali dalam seminggu, sekali datang membawa sekitar 100-150
tabung gas. Berbeda sekali dengan pangkalan di tempat kami yang
hanya datang 1 kali dalam seminggu dengan 200 tabung gas untuk
1 kali kedatangan.”73
Terkait penjelasan dari informan tersebut, maka memang
terdapat penerapan dan pengaplikasian yang berbeda-beda pada
proses penyaluran yang tidak terlepas dari sebuah permainan di
dalamnya. Karena pernyataan pihak pangkalan tersebut dengan
yang di katakan oleh konsumen akhir berbeda karena penjelasan
dari beberapa orang warga di Desa Kasang Kota Karang yang
mengatakan bahwa pihak pangkalan ibu Supri menjual tabung gas
lebih dari 1 tabung untuk 1 KK hanya untuk warga yang sering
berbelanja di warung ibu tersebut saja, apabila ada warga yang
ingin mengadakan hajatan tetapi warga tersebut jarang berbelanja
di warung ibu tersebut, ibu tersebut sebagai pihak pangkalan tidak
mengizinkan dengan berbagai alasan , kecuali apabila warga
tersebut sering berbelanja di warung tersebut, karena kebetulan ibu
tersebut membuka warung sekaligus menjalankan usaha pangkalan.
Sedangkan ibu tersebut mengatakan bahwa ia menjual lebih dari 1
tabung tersebut kepada nasyarakat yang akan menggunakannya
untuk mengadakan hajatan saja.
•

Jenis penyaluran dari Agen > Pangkalan > Pengecer > Warung >
Konsumen Akhir

73

Wawancara : ibu Supri selaku pelaku usaha pangkalan
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Informasi jenis saluran ini peneliti dapat dari observasi
peneliti sendiri ketika pengecer tabung gas tersebut datang ke
warung untuk melakukan proses transaksi jual beli tabung gas
antara pihak warung dan pengecer. Dari situ peneliti dapatkan
bahwa si pengecer menetapkan harga untuk di jual ke pihak
warung sebesar 20.000, kemudian pihak warung akan menjual nya
kepada konsumen akhir seharga 22.000- 24.000. karena pihak
warung ini memang tidak mendapatkan pasokan gas dari mana
pun, dia hanya mengandalkan dari pihak pengecer ini untuk
mendapatkan tabung gas yang kemudian akan di jualnya kembali
kepada konsumen akhir. Pihak warung yang satu

ini selalu

mendapatkan pasokan gas di bandingkan dengan warung-warung
lain. Terkait hal tersebut, pihak warung ini tidak banyak
memberikn informasi. Akan tetapi, dari informasi dari warga
sekitar, bahwa warung tersebut pernah menjual sampai dengan
tingkat harga 27.000 pertabung 3 kg tesebut.74
Dalam hukum penawaran dan permintaan, hal yang
dilakukan oleh pihak warung yang menjual seharga 27.000
pertabung ketika di semua warung yang lain tidak memiliki
pasokan adalah tidak salah, hanya saja dalam pendistribusian
tabung gas ini semuanya sudah di atur oleh pemerintah dan sudah
di tetapkan HET nya, maka ketika dia melakukan hal demikian, itu

74

Observasi di warung yang menjualdengan harga yg lebih tinggi.
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sudah jelas melanggar aturan dan memiliki moral ekonomi yang
tidak baik karna secara tidak langsung mereka berspekulasi ketika
masyarakat sulit mendapatkan gas.

2. Kriteria Masyarakat Mendapatkan Bantuan Elpiji 3 Kg di Desa
Kasang Kota Karang
Direktorat

Jenderal

berkoordinasi

dengan

Pemerintah

Provinsi/Kabupaten/Kota melaksanakan pendataan rumah tangga dan
usaha mikro Pengguna LPG Tertentu yang memenuhi kriteria :
Tabel 4.1
Kriteria masyarakat untuk mendapatkan tabung gas LPG 3 kg
bersubsidi berdasarkan peraturan Menteri
No

Kriteria dan syarat pengambilan tabung gas LPG 3 kg bersubsidi

1

Memiliki KK

2

Memiliki KTP

3

Memiliki penghasilan tidak lebih dari Rp 1.500.000 per bulan

Data Sekunder: Permen(Peraturan Mentri) Nomor. 26 Tahun 2009 Tentang Penyediaan
dan Pendistribusian Liquiefied Petroleum Gas.

Dari tabel di atas, mengatakan bahwa masyarakat untuk
mendapatkan tabung gas LPG 3 kg bersubsidi, maka harus memiliki kartu
tanda penduduk (KTP) atau Kartu Penduduk Musiman dan Kartu Keluarga
(KK) pada wilayah yang di data, mempunyai penghasilan tidak lebih dari
Rp 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) per bulan dengan
dibuktikan melalui slip gaji atau pengeluaran tidak lebih dari Rp

69

1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) per bulan atau dengan surat
keterangan tidak mampu dari kelurahan atau desa setempat. 75
Dalam pelaksanaan pendistribusian elpiji 3 kg tersebut terdapat
suatu ketimpangan, yaitu dari sisi proses pendistribusian kepada masyarakat
yang dilakukan oleh pangkalan dan tidak disaksikan oleh petugas
pendistribusian dari pertamina. Dalam hal ini, terlihat kurangnya kontrol
dari pihak penguasa dalam pendistribusian tersebut. Sehingga, dalam
pelaksanaan dilapangan adanya pihak-pihak yang semestinya tidak berhak,
namun tetap mendapatkan bantuan tersebut, yaitu masyarakat yang bertaraf
ekonomi menengah ke atas (mampu).76 Hal senada juga di keluhkan oleh
bapak Sugiono selaku kadus di desa Kasang Kota Karang, ia mengatakan
bahwa :
“kelangkaan dan kenaikan harga yang terjadi saat proses penyampaian
tabung gas tersebut kepada masyarakat dikarenakan proses penyalurannya
yang tidak tepat. Pihak-pihak tertentu, khususnya pemilik rumah makan
maupun pengusaha usaha kecil-kecilan pun mendapatkan tabung gas LPJ 3
kg bersubsidi tersebut. Di desa ini bukan termasuk golongan desa miskin,
karna hampir separuh dari penduduknya berada pada tingkat dan golongan
kelas menengah ke atas, akan tetapi mereka tetap ikut mengantri untuk
mendapatkan tabung gas LPG 3 kg bersubsidi itu.”77

Sementara, program elpiji 3 kg merupakan program yang
dilaksanakan pemerintah dalam membantu dan mengurangi pengeluaran
dari masyarakat ekonomi menengah ke bawah (kurang mampu) dalam
masalah perekonomian, dan juga mengatasi kesulitan dalam mendapatkan

75
Data Sekunder: Permen(Peraturan Mentri) Nomor. 26 Tahun 2009 Tentang
Penyediaan dan Pendistribusian Liquiefied Petroleum Gas
76
Observasi si peneliti di lapangan
77
Wawancara : bapak Sugiono sebagai Kadus di Desa Kasang Kota Karang
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minyak tanah bagi masyarakat yang ekonomi menengah ke bawah (kurang
mampu). Dari permasalahan di atas, terlihat jelas bahwa kurang meratanya
pendistribusian dan salahnya dalam pelaksanaan pendistribusian elpiji 3 kg
tersebut.
Dalam moral ekonomi, permasalahan tersebut bertentangan dengan
konsep keadilan. Sementara, konsep keadilan merupakan salah satu
permasalahan yang menjadi perhatian dalam sistem moral ekonomi itu
sendiri karna berkaitan dengan sesuai atau tidaknya perilaku dan tindakan
penyalur tersebut dengan etika atau tata tertib tingkah laku dalam
bertindak dan berpikir yang dianggap baik dan benar dalam aktivitas
ekonomi.
Dengan demikian, jelas, bahwa dalam pelaksanaan pendistribusian
tabung gas elpiji 3 kg bersubsidi dari pemerintah di Desa Kasang Kota
Karang bertentangan dengan prinsip-prinsip keadilan dan Moral Ekonomi.
Berkaitan dengan pentingnya menjunjung tinggi keadilan, Allah SWT
berfirman dalam Surah Al-A’raf (07) ayat 29 :

ْط
ِ قُ ْل اَ َم َر َربِ ْي بِ ْال ِقس
Artinya : Katakanlah, “Tuhanku menyuruhku untuk berlaku adil”.78
Dan Allah juga berfirman dalam Surah Al-Mumtahanah (60) ayat 08
sebagai berikut :

ار ُك ْم اَ ْن تَ َب ُّر ْو ُه ْم
َ َُلَ َي ْنهى ُك ْم هللاا
ِ ع ِن الَّ ِذيْنَ لَ ْم يُقَاتِلُ ْو ُك ْم فِى ال ِدي ِْن َولَ ْم ي ُْخ ِر ُج ْو ُك ْم ِم ْن ِد َي
ُ َوت ُ ْق ِس
ََ َِطيْن
ِ ط ْوااِلَ ْي ِه ْمََ اِنَّالل َهي ُِحبُّ ْال ُم ْقس
78

Q.S Al-A’raf (07) : 29
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Artinya : Allah tidak melarang kamu berbuat baik dan berlaku adil
terhadap orang-orang yang tidak memerangimu dalam urusan
agama dan tidak mengusir kamu dari kampung halamanmu.
Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang berlaku
adil..79
Dalam konsep moral ekonomi, kejujuran juga menjadi tolak ukur
dalam menilai baik buruk nya tindakan dan etika atau tata tertib tingkah
laku dalam bertindak yang di anggap baik dan benar dalam aktivitas
ekonomi. Selain itu, di dalam Al-Qur’an terdapat pula firman Allah dalam
surah Al-Ma’idah (05) ayat 66 sebagai berikut :

ََ َسا َء َمايَ ْع َملُ ْون
ِ ِم ْن ُه ْم ا ُ َّمةٌ ُّم ْقت
َ َصدَةٌََ َو َكثِي ٌْر ِم ْن ُه ْم
Artinya : “di antara mereka ada sekelompok yang jujur dan taat. Dan
banyak di antara mereka sangat buruk apa yang mereka
kerjakan.”80
Dari hasil pengamatan yang peneliti lakukan di temukan bahwa ada
pula kecurangan dan pilih kasih yang di lakukan oleh si penyalur terhadap
beberapa orang konsumen. Hal ini peneliti katakan karna peneliti melihat
langsung saat si konsumen A datang ke Pertamina untuk membeli dan
menukarkan tabung gas miliknya, akan tetapi setelah bertemu petugasnya
dia kembali pulang dengan tangan kosong dalam artian dia tidak
mendapatkan tabung gas yang ia inginkan. Lalu beberapa saat kemudian,
datang lagi si konsumen B, tujuannya sama dengan si konsumen A, yaitu
79
80

.S Al-Mumtahanah (60): 08
Q.S. Al-Ma’idah (05): 66
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untuk membeli dan menukarkan tabung gas miliknya. Akan tetapi, berbeda
dengan si konsumen A, si pembeli B mendapatkan tabung gas tersebut.81
Artinya memang ada kecurangan dan permainan yang ada antara
pihak penyalur tabung gas dengan konsumen. Kecurangan ini juga di
rasakan oleh masyarakat konsumen tabung gas LPG 3 kg di desa Kasang
Kota Karang. Seperti penjelasan yang di berikan oleh Ibu Siti Asmawati,
sebagai berikut :
“Kalau berbicara tentang penyaluran tabung gas ini untuk sampai ke
tangan konsumen memang selalu ada keluhan dari masyarakat dek, karena
ketentuan penyaluran tabung gas LPG ini sendiri seharusnya hanya boleh
1 tabung per satu(1) KK. Karena disini kan aturannya jika ingin mengantri
untuk mengambil tabung gas, maka syaratnya harus membawa KK, nah 1
KK ini di peruntukkan untuk satu tabung gas. Akan tetapi ketentuan lain
untuk mendapatkan beberapa tabung dari 1 KK ini juga di perbolehkan
hanya untuk warga yang hendak mengadakan hajatan saja. Jadi saat itu,
saya hendak mengadakan arisan dan mengajukan ingin membeli beberapa
tabung gas tersebut dengan 1 KK saja kepada pangkalan, akan tetapi pihak
pangkalan menolak. Sedangkan di hari-hari sebelumnya, saya mendapati
ada warga lain yang mengajukan hal yang sama dengan yang saya lakukan
kemudian pihak pangkalan menerima dan ia mendapatkan beberapa
tabung gas dengan 1 KK untuk keperluan hajatannya. Hal ini di karenakan,
pangkalan tersebut juga membuka warung, maka siapa yang sering
berbelanja di warung tersebut, maka pihak pangkalan akan menerima
permintaan orang tersebut. Nah kalau saya ini memang jarang berbelanja
di warung itu, makanya pengajuan saya untuk membeli beberapa tabung
itu di tolak.”82
Hal ini ternyata memang ada suatu ketidakjujuran yang di lakukan
dalam proses penyaluran dan pendistribusian sebagai bagian dari aktivitas
ekonomi yang ada. Kecurangan dan pilih kasih antara pihak pangkalan
terhadap konsumen menyebabkan adanya kecemburuan sosial yang di

81
82

Observasi: di Pertamina Payo Selincah, Kota Jambi
Wawancara : dengan ibu sitii Asmawati selaku konsumen
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rasakan masyarakat sebagai konsumen akhir. Dengan keadaan yang
demikian, masyarakat konsumen yang tidak mendapatkan tabung gas LPG
tersebut akan berusaha mencari dan membeli tabung gas elpiji 3 kg
tersebut dimana pun dan kapanpun. Seperti kita ketahui bahwa apabila
masyarakat konsumen membeli dan mendapatkan tabung gas LPG 3 kg
tersebut di pengecer atau di warung-warung, maka harga tabung gas 3 kg
yang di jual akan sampai pada tingkat harga yang jauh melampui HET
yang telah di tetapkan oleh pemerintah karena sudah tercipta saluran
distribusi yang panjang sehingga harga yang di terima oleh konsumen
akhir menjadi tinggi.
Jadi dengan fenomena tersebut jelas bahwa moral ekonomi yang
ada pada proses penyaluran tersebut adalah termasuk moral ekonomi yang
hanya mementingkan diri dan kerabat dekat saja. Hal ini jelas salah, karna
sebagai bagian dari proses penyaluran yang berasal dari pemerintah adalah
untuk khalayak banyak bukan untuk berspekulasi dan mencari keuntungan
yang tinggi untuk kepentingan diri sendiri.
3. Implementasi Kebijakan Pendistribusian Gas 3 Kg Bersubsidi Bagi
Masyarakat.
Berdasarkan hasil penelitian di temukan bahwa kebijakan
pendistribusian

gas

bersubsidi

bagi

masyarakat

miskin

sudah

diimplementasikan dalam rangka membantu kebutuhan gas bagi rumah
tangga miskin dan sangat miskin. Langkah yang diambil pemerintah
tersebut sangat tepat dan strategis melalui Nota Keuangan dan APBN
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tahun 2015 memberikan gas (LPG) bersubsidi bagi masyarakat sebagai
memenuhi kebutuhan dasar bagi rumah tangga. Kebijakan tersebut
bertujuan untuk membantu masyarakat miskin di seluruh wilayah di
Indonesia dalam hal ini masyarakat di Desa Kasang Kota Karang.
Melalui bantuan subsidi tersebut diharapkan dapat mengurangi
beban hidupnya dalam rumah tangga. Namun dalam implementasi
kebijakan tersebut ternyata sebagian besar gas bersubsidi tidak dinikmati
oleh penduduk miskin tetapi lebih banyak dinikmati oleh keluarga yang
mampu (menengah ke atas).83
Hampir

semua

informan

yang

diwawancarai

memberikan

pandangan bahwa kebijakan pemerintah melalui Nota Keuangan dan
APBN tahun 2015 memberikan gas (LPG) bersubsidi bagi masyarakat
miskin merupakan langkah yang baik dan sangat tepat. Karena kebijakan
ini bertujuan untuk membantu masyarakat miskin sehingga dapat
mengurangi beban hidupnya dalam rumah tangga. Seperti yang di utarakan
oleh bapak Giman selaku ketua RT 02 di desa Kasang Kota Karang saat
di wawancara, dia mengatakan bahwa :
“mengenai berbagai macam bantuan atau pun subsidi yang di canangkan
oleh pemerintah memang suatu bantuan yang patut kami syukuri, artinya
ada perhatian lebih dari pemerintah untuk masyarakat seperti kami ini
apalagi jika bantuan tersebut sampai di pelosok-pelosok wilayah di negara
ini. Cuma ya itu, terkadang sesuatu yang di peruntukkan untuk masyarakat
kecil tetapi juga di dapat oleh masyarakat kelas menengah ke atas.”84

83
84

Observasi : Peneliian di Desa Kasang Kota Karang
Wawancara : bapak Giman selaku ketua RT 02 kaang Kota Karang
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Selain itu, menurut ibu Supri selaku yang menjalankan usaha
pangkalan gas megatakan bahwa :
“dalam pelaksanaan kebijakan subsidi yang di canangkan pemerintah
seharusnya di lakukan semacam sosialisasi dan pengecekan keamanan
secara terstruktur pada perlengkapan kompor gas yang ada di rumahrumah warga agar dalam memberikan bantuan subsidi tersebut juga
membantu masyarakat agar merasa aman dalam penggunakan bantuan
tersebut.”85
Dari pernyataan ibu tersebut memang seharusnya dari pemerintah
untuk melakukan pengawasan dan pengecekan secara intensif. Sehingga
menjamin keamanan dan keselamatan ibu rumah tangga pada saat
menggunaannya. Apabila terdapat produk yang dinilai belum memenuhi
spesifikasi yang telah ditetapkan hendaknya ditarik. Oleh karena itu perlu
dilakukan sosialisasi tentang cara aman pemakaian kompor dan tabung
LPG 3kg dilakukan lebih intensif, sehingga tidak terjadi hal-hal yang
membahayakan bagi ibu rumah tangga.
Sejalan dengan pendapat informan maka menurut analisa penulis
bahwa subsidi gas (LPG) 3Kg tersebut merupakan pilihan terbaik dan
sangat tepat, karena gas menjadi kebutuhan mendasar bagi keluarga
miskin, yang walaupun kenyataannya gas bersubsidi tersebut tidak
dinikmati oleh keluarga miskin tetapi lebih banyak dimanfaatkan oleh
masyarakat yang mampu.
Adapun pemberian subsidi memiliki dua sisi yaitu bisa menolong
sekaligus melukai penduduk. Subsidi menjadi bersifat menolong karena
membuat masyarakat memiliki daya beli lebih atas bahan bakar gas,
85

Wawancara : ibu Supri selaku pelaku usaha pangkalan
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sehingga mengurangi biaya yang diperlukan untuk memasak, menerangi
rumah dan lain-lain. Subsidi dapat melukai masyarakat, karena tidak
menikmati bantuan subsidi tersebut dan sebagian besar dinikmati oleh
penduduk menengah ke atas. Hal ini harus mendapat perhatian pemerintah
(berwenang) untuk mengatur sistim penyaluran yang tepat dan sesuai
dengan aturan, sehingga kebijakan pendistribusian gas bersubsidi tersebut
dapat diimplementasikan sesuai dengan tepat sasaran, tepat waktu, tepat
kebijakan dan tepat waktu, sehingga dapat terwujud sebagaimana
diharapkan pemerintah dan keiinginan masyarakat.
B. Hambatan

dalam

Implementasi

Kebijakan

Pendistribusian

Gas

Bersubsidi bagi Masyarakat Miskin di Desa Kasang Kota Karang
Berdasarkan hasil penelitian serta pendapat para informan yang
menyatakan bahwa hambatan dan upaya dalam imlementasi kebijakan
pendistribusian gas bersubsidi bagi masyarakat miskin di desa Kasang Kota
Karang adalah sistim pendistribusian tidak tepat, lemah dalam penegakan
hukum, sikap dan perilaku agen/pengecer yang negatif, sering terjadi
kelangkaan gas di pasar, muncul calo-calo gas sehingga masyarakat
memperoleh gas bersubsidi tersebut dengan harga tinggi (bukan harga
subsidi). 86
1. Sistim Pendistribusian Terbuka.
Berdasarkan hasil wawancara dengan bapak Sugiono selaku kadus
di desa Kasang Kota Karang mengatakan bahwa :

86

Observasi peneliti di lapangan
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“pendistribusian tabung gas LPG di desa ini dilakukan secara terbuka di
mana terkadang terdapat masyarakat yang termasuk kelas menengah ke
atas juga mendapatkan gas tersebut bahkan terkadang mereka
mendapatkan lebih dar 1 tabung gas. “87
Hasil wawancara dengan informan menunjukkan bahwa hambatan
dalam implementasi kebijakan pemberian gas bersubsidi bagi penduduk
miskin di desa Kasang Kota Karang , menganut sistem pendistribusian
yang kurang tepat yaitu sistim distribusi yang terbuka. Sehingga
masyarakat yang dikatagorikan hidupnya berekonomi menengah-keatas
secara bebas dan terbuka mendapat gas bersubsidi tersebut.
2. Permintaan Dalam Jumlah Tertentu
Karena sistim pendistribusian yang kurang tepat (terbuka) tadi
akan membawa pengaruh terhadap munculnya permintaan dalam waktu
kapan saja, dapat dibeli dimana saja dan meminta dalam jumlah yang tidak
bisa di batasi. Menurut pengalaman informan yang menunjukkan bahwa
hambatan dalam implementasi gas bersubsidi bagi masyarakat miskin di
desa Kasang Kota Karang

yaitu sering terjadi permintaan gas dalam

jumlah yang tidak bisa dibatasi oleh masyarakat tetentu. Sehingga jatah
gas bagi masyarakat miskin tidak mencukupi lagi. Hal ini terjadi karena
kebijakan pemerintah untuk menerapkan sistim pelayanan terbuka, bukan
sistim tertutup. Dengan demikian masyarakat menengah-keatas dengan
mudah memaksakan diri untuk mendapatkan gas bersubsidi walaupun
bukan haknya.88

87
88

Wawancara dengan bapak Sugiono selaku kadus di Desa Kasang Kota Karang
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3. Lemah Penegakan Hukum.
Hasil analisa peneliti terhadap pendapat beberapa orang informan
yang telah di wawancarai di atas adalah bahwa yang menjadi hambatan
dalam implementasi kebijakan pendistribusian gas bersubsidi bagi
masyarakat miskin di desa Kasang Kota Karang

adalah lemahnya

penegakan hukum. Pelanggaran dan penyalahgunaan kewenangan dalam
implementasi kebijakan pendistribusian gas bersubsidi seperti menahan
dan menyimpan gas dengan maksud untuk memperoleh keuntungan yang
besar. Harga yang di terapkan di pangkalan adalah sebesar Rp 18.000
kemudian di beli oleh masyarakat tertentu sekitar 10 tabung dan kemudian
akan di jual nya kembali ketika gas di pangkalan telah habis sebesar
20.000 sehingga masyarakat yang telah habis gas nya akan membeli di
mana pun dan dengan harga berapa pun.
Hal ini merupakan suatu pelanggaran, namun oleh pejabat
berwenang tidak mengambil tindakan hukum (sanksi) yang tegas, karena
hal tersebut adalah melanggar hak hidup masyarakat.
4. Terjadi Kelangkaan Gas
Menurut pengamatan si peneliti terhadap keluhan masyarakat terkait
kelangkaan gas bahwa ada sikap dan perilaku negatif penyalur yang
sengaja menyimpan/menyembunyikan gas bersubsidi tersebut dengan
maksud mencari keuntungan yang lebih besar, sehingga gas langka di
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pasar dan seakan-akan gas bersubsidi di pasar sukar diperoleh dan tidak
ada sama sekali.89
C. Solusi Yang Tepat Atas Ketidaksesuaian Tindakan Yang Dilakukan
Penyalur Tabung gas LPG 3 kg Bersubsidi
Dari hasil pengamatan peneliti di lapangan, peneliti masih melihat
bahwa sikap dan cara pengelolaan proses penyaluran tabung gas LPG 3 kg
di desa Kasang Kota Karang ini masih harus di tingkatkan lagi
kesadarannya dalam bertindak dan berperilaku sebagai penyalur dan
sebagai sambung tangan dari pemerintah untuk menyalurkan program
bantuan tabung gas bersubsidi ini agar sampai ke masyarakat miskin
sebagai sasaran utama dari program tersebut. Hal senada juga di
sampaikan oleh ibu Siti Asmawati sebagai konsumen tabung gas LPG 3
kg, dia mengatakan bahwa :
“pemerintah sebenarnya sudah membuat keputusan yang tepat terkait
usaha dan tujuannya untuk mensejahterakan rakyat dengan bantuan
program bersubsidi ini. Jujur saja, sebenarnya bantuan – bantuan yang di
selenggarakan oleh pemerintah itu sangat membantu kami sebagai rakyat
kecil, sebab dengan adanya bantuan dari pemerintah termasuk lah subsidi
gas 3 kg ini, pengeluaran kami menjadi sedikit berkurang. Yang tadinya
keterbatasan uang yang kami miliki ini untuk membeli gas 3 kg dengan
harga 25.000 27.000 per tabung, tapi karna ada bantuan subsidi, kami bisa
menghemat pengeluran kami hingga tidak mencapai sebanyak itu. Tapi
apabila kami tidak mendapatkan tabung gas 3 kg di pangkalan, maka kami
terpaksa membeli nya di warung-warung dengan harga yang lebih tinggi
dari harga di pangkalan, sedangkan seharusnya gas yang datang dari agen
ke pangkalan itu sudah di hitung-hitung agar bisa mencukupi kebutuhan
tabung gas masyarakat di desa ini, tapi kenyataannya masih ada sebagaian
rakyat kecil seperti kami ini yang tidak mendapatkannya. Hal ini pasti ada
permainan yang di lakukan oleh pihak agen mau pun pangkalan itu sendiri.
Maka terkait dengan hal itu, kami sebagai rakyat kecil ini berharap hanya
satu jujur lah dalam berusaha. Karna kalau sudah jujur itu, kecurigaan
89
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masyarakat mungkin saja bisa hilang dan masyarakat pun bisa menikmati
sepenuhnya bantuan yang sudah di berikan oleh pemerintah.”90

Terkait dengan yang di ungkapkan oleh informan di atas, maka
sebaiknya pihak penyalur melakukan suatu kejujuran dan transparansi
kepada warga agar tidak terjadi permasalahan dan kritikan-kritikan dari
masyarakat. Sebab apabila ibu itu mengatakan bahwa masih ada warga
masyrakat yang tidak mendapatkan tabung gas saat agen tiba di pangkalan,
berarti memang ada masyarakat yang tergolong mampu yang membeli
tabung gas tersebut dalam jumlah yang cukup banyak sehingga di
pangkalan pun kehabisan tabung gas yang seharusnya di peruntukkan
untuk masyarakat kecil seperti yang telah di uraikan di atas.
Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral

(ESDM)

mengharapkan implementasi subsidi tertutup gas LPG 3 kilogram dapat
dimulai. Hal tersebut mencakup beberapa alasan :91
1. Untuk membatasi agar elpiji (LPG) 3kg yang disubsidi menjadi tepat
sasaran, khususnya kepada masyarakat kalangan bawah. Kalau tidak
dibatasi maka implementasi kebijakan pendistribusian akan menjadi tidak
efektif, akan memberatkan anggaran APBN.
2. Perkembangan selama ini menunjukkan pola distribusi terbuka yang
digunakan oleh pemerintah dalam ini Pertamina masih memberikan celah
bagi kalangan ekonomi menengah-atas untuk memperoleh elpiji 3kg. Pola

90
Wawancara: dengan ibu Siti Asmawati sebagai seorang konsumen akhir tabung gas
LPG bersubsidi
91
https://ekonomi.bisnis.com/read/20190623/44/936697/esdm-harapkan-implementasisubsidi-tertutup-gas-lpg-3-mulai-2020
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distribusi terbuka memberikan kesempatan kepada siapa saja untuk
mendapatkan gas elpiji 3kg dengan jumlah yang tidak dapat dibatasi di
mana saja.
3. Potensi penyelewengan tetap ada, namun kerugian yang ditimbulkan
masih lebih rendah dibandingkan dengan pola terbuka.
4. Menghindari kelangkaan elpiji 3kg di pasaran, akibat di antaranya ulah
nakal para pengecer yang berharap mendapat kenaikan harga seiring
meningkatnya harga di tengah kelangkaan elpiji.
5. Untuk mencegah terlampauinya kuota elpiji dalam APBN, pemerintah
melalui Pertamina perlu terus melakukan pengawasan dan memastikan
penjualan elpiji dari agen ke pangkalan. Pengawasan harus disertai dengan
penegakan hukum yang membuat efek jera bagi yang melanggar. Terkait
dengan itu maka kerjasama dengan penegak hukum harus terus dilakukan.
6. Distribusi tertutup dapat menggunakan kartu kendali dalam bentuk uang
elektronik, sebagaimana pelaksanaan penyaluran bantuan program
keluarga harapan (PKH) yang menggunakan uang elektronik. Melalui
penggunaan kartu kendali dalam bentuk uang elektronik ini maka berbagai
kalangan masyarakat di seluruh pelosok negeri dapat terjangkau dengan
lebih mudah.
7. Penyaluran subsidi Pemerintah kepada masyarakat yang layak menerima
bantuan subsidi elpiji 3kg dapat melalui LKD (Lembaga Keuangan
Digital).
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8. Pemerintah Kabupaten melakukan koordinasi dan mengendalikan titik
sentra distribusi gas LPG 3kg, sehingga penyaluran gas bersubsidi benarbenar dapat dimanfaatkan oleh masyarakat miskin.
Tabel 4.2
Jumlah Kepala Keluarga yang berhak mendapatkan subsidi tabung gas
LPG 3 kg
RT
01
02
03
04
05
06
07
Jumlah
KK
21
24
32
20
25
25
28
yang
berhak
Sumber : Data dari Aparatur Desa Kasang Kota Karang

08

Jumlah

34

209

Hasil penelitian dapat ditemukan bahwa di desa Kasang Kota
Karang terdapat jumlah penduduk sebanyak 489 KK, 1803 jiwa dan lebih
kurang 837 jiwa nya adalah penduduk miskin serta ada 209 kepala
keluarga miskin yang seharusnya mendapat bantuan gas elpiji bersubsidi
dengan baik dan lancar. Dengan demikian di desa Kasang Kota Karang
dalam seminggu membutuhkan lebih kurang 209 tabung gas 3kg. Namun
kenyataan dilapangan menunjukkan bahwa sebagian kecil penduduk
miskin yang mendapat gas bersubsidi dan sebagian besar penduduk yang
mampu (menegah-keatas) yang mendapatkan gas elpiji bersubsidi.
Implementasi kebijakan pemerintah tentang pendistribusian gas
bersubsidi bagi masyarakat miskin tidak terwujud sebagaimana yang
diharapkan, yaitu tepat sasaran dan tepat lingkungan. Harga gas bersubsidi
ditentukan pemerintah Rp 16.000 pertabung. Namun kenyataannya yang
ditemui dilapangan menunjukkan bahwa harga gas bersubsidi dijual
mencapai Rp.22.000 hingga Rp.27.000.
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Hal lain ditemui di lapangan adalah, sering terjadi kelangkaan gas
di pasar dan munculnya calo-calo yang disinyalir bekerjasama dengan
agen mauun pangkalan, sehingga gas bersubsidi bisa dijual dengan harga
Rp.22.000 – 27.000/3kg . Terjadi kelangkaan gas, seakan-akan gas tidak
ada di pasar atau hilang, sehingga masyarakat miskin berupaya membeli
gas di luar dengan harga yang tinggi mencapai Rp.27.000/3kg. Sistim
penyaluran gas bersubsidi bagi masyarakat miskin di Desa Kasang Kota
Karang dilaksanakan dengan sistim terbuka, bukan sistim tertutup.

BAB V
KESIMPULAN DAN SARAN
A. KESIMPULAN
Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan pada babbab sebelumnya, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:
a. Terkait penjelasan dari beberapa orang informan , maka dapat di
simpulkan memang terdapat penerapan dan pengaplikasian yang berbedabeda pada proses penyaluran yang tidak terlepas dari sebuah permainan di
dalamnya yang tidak sesuai dengan aturan moral ekonomi yang berpegang
pada konsep keadilan, kejujuran serta perilaku lainnya yang sesuai dengan
konsep moral yang mengacu tentang baik buruknya suatu tindakan dalam
aktivitas ekonomi. Karena kenyataannya yang telah di dapat adalah dimana
pihak pangkalan dengan yang di katakan oleh konsumen akhir berbeda.
b. Berdasarkan hasil penelitian serta pendapat para informan yang
menyatakan bahwa hambatan dalam imlementasi kebijakan pendistribusian
gas bersubsidi bagi masyarakat miskin di desa Kasang Kota Karang adalah
sistim pendistribusian tidak tepat, lemah dalam penegakan hukum, sikap
dan perilaku agen/pengecer yang negatif, sering terjadi kelangkaan gas di
pasar, muncul calo-calo gas sehingga masyarakat memperoleh gas
bersubsidi tersebut dengan harga tinggi (bukan harga subsidi).
c. Terkait solusi yang harus di terapkan tentang proses pendistribusian ini
peneliti masih melihat bahwa sikap dan cara pengelolaan proses
penyaluran tabung gas LPG 3 kg di desa Kasang Kota Karang ini masih
harus di tingkatkan lagi kesadarannya dalam bertindak dan berperilaku
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d. sebagai penyalur dan sebagai sambung tangan dari pemerintah untuk
menyalurkan program bantuan tabung gas bersubsidi ini agar sampai ke
masyarakat miskin sebagai sasaran utama dari progra tersebut
B. SARAN
Berdasarkan kesimpulan diatas, selanjutnya dapat diusulkan saran yang
diharapkan akan bermanfaat bagi peneliti selanjutnya yang berkaitan dengan
analisis moral ekonomi penyalur terhadap harga pad tingkat konsumen. Adapun
saran-saran yang dapat disampaikan adalah sebagai berikut:
1. Untuk Penyalur
Untuk penyalur dalam hal ini adalah agen, pangkalan, pengecer maupun
warung-warung di harapkan mampu untuk mengubah pola pikir atau cara
pandang dalam menjalankan usaha penyaluran tabung gas LPG 3 kg
bersubsidi tersebut agar amanah sehingga proses penyalran tersebut sampai
ke tangan yang tepat dan dengan jumlah yang tepat.
2. Untuk Konsumen
Untuk pihak konsumen akhir yang menjadi sasaran utama dalam proses
penyaluran gas LPG 3 kg bersubsidi dari pemerintah untuk tetap selalu
mengawasi kecurangan yang di rasakan dan mengetahui lebih dalam proses
pendistribusian dan harga yang sebenarnya telah di atur oleh pemerintah
untuk di jalankan dengan sebaik-baiknya agar tidak mudah di kecoh atau pun
tertipu oleh pihak-pihak yang ingin berbuat curang dengan permainan harga
yang telah mereka tetapkan sendiri.
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