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I. PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Tujuan program Konversi minyak tanah ke LPG yang ditetapkan oleh 

Pemerintah adalah mengurangi beban subsidi Pemerintah terhadap minyak tanah,  

mengalokasikan kembali minyak tanah menjadi produk avtur yang bernilai 

ekonomis lebih tinggi, LPG dipandang sebagai energi altenatif yang aman bagi 

kesehatan, dan ramah lingkungan. Konversi penggunaan minyak tanah ke LPG 

dipandang sebagian kalangan sebagai jalan keluar dan langkah yang tepat untuk 

pengurangan beban devisa negara, juga karena Indonesia memiliki cadangan gas 

yang cukup besar dan belum dimanfaatkan secara optimal, serta beragam alasan 

lain terkait kualitas lingkungan, efisiensi dan harga per satuan energi yang 

dihasilkan. Konversi energi adalah penggunaan energi dari energi yang satu 

menjadi bentuk energi yang lain. Konversi energi minyak tanah ke LPG 

merupakan proses perubahan budaya masyarakat yang sudah lama menggunakan 

minyak tanah sebagai sumber energi ke sumber energi lain yaitu LPG (Kemasan 

3kg).   

Sampai pertengahan tahun 2007, rata-rata pemakaian minyak tanah di 

Indonesia sangat dominan, khususnya oleh rumah tangga yaitu sekitar 9.9 juta 

kilo liter atau setara dengan subsidi pemerintah sebesar 4 miliar USD per tahun. 

Data dari Badan Pusat Statistik (BPS) dan Pertamina UPMS III pada tahun 2005, 

komposisi pemakaian minyak tanah di wilayah DKI Jakarta dibandingkan dengan 

energi lain masih yang tertinggi yaitu sebesar 69,56%. Penggunaan LPG hanya 
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mencapai 23,87%, diikuti oleh listrik (0,5%), gas city (0.42%), fire wood (0.1%), 

dan arang dalam jumlah lebih rendah dari 1%. 

 

Tabel 1. Data Penjualan Minyak Tanah di Indonesia Tahun 2002 – 2006 
(Dalam Satuan Ribu Kilo Liter) 

 
SEKTOR 2002 2003 2004 2005 2006 

Rumah Tangga 11.623 11.704 11.787 11.295 9.967 
Industri 53 49 59 91 6 
TOTAL 11.676 11.753 11.846 11.386 9.973 

Keterangan: sumber data dari PT. Pertamina 

 

Program konversi minyak tanah ke LPG merupakan bentuk lain dari strategi 

pemasaran  yang dilakukan pemerintah dalam memasarkan program penghematan 

energi dan anggaran belanja negara. Dengan potensi mengurangi pengeluaran 

negara yang besar untuk subsidi minyak tanah, pemerintah sejak tanggal 8 Mei 

2007 telah meluncurkan program konversi dari minyak tanah ke LPG. Sebagai 

antisipasi terhadap peningkatan harga minyak mentah dunia yang secara langsung 

mempengaruhi harga minyak nasional. Kondisi tersebut memaksa pemerintah 

untuk meningkatkan anggaran subsidi BBM (Bahan Bakar Minyak) sekitar 64% 

dari anggraran negara (APBN). Jumlah subsidi pemerintah diharapkan dapat turun 

dari Rp. 35 triliun menjadi Rp. 17,5 triliun sehingga dapat menghemat 

pengeluaran negara sebesar Rp. 17,5 triliun per tahun. Program konversi 

dilakukan secara nasional di seluruh wilayah Indonesia.  

Faktor lain yang mendorong dilakukannya konversi energi adalah dari 

aspek ekonomisnya di masyarakat karena penggunaan LPG, berdasarkan hasil 

riset yang dilakukan oleh Laboratorium Energi Universitas Trisakti tahun 2006, 

penggunaan LPG lebih hemat dibandingkan dengan menggunakan minyak tanah. 
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Dari sisi lingkungan, penggunaan LPG dinilai lebih ramah lingkungan karena 

tingkat polusi yang lebih rendah dibanding minyak tanah. Implementasi konversi 

energi di negara lain seperti Malaysia dan Thailand telah menunjukkan 

keberhasilan terutama dalam hal pengurangan subsidi dan program penghematan 

energi.  

Berdasarkan data distribusi LPG 3 kg di Kota Bogor yang dikeluarkan 

oleh Pertamina, maka wilayah pendistribusian Kota Bogor terbagi atas enam 

wilayah kecamatan, yaitu Kecamatan Bogor Barat, Kecamatan Bogor Timur, 

Kecamatan Bogor Utara, Kecamatan Bogor Selatan, Kecamatan Bogor Tengah, 

dan Kecamatan Tanah Sareal. Proporsi distribusti LPG 3 kg untuk rumah tangga 

paling besar adalah untuk Kecamatan Bogor Barat sebanyak 45.016 unit LPG 3 

kg, sedangkan untuk Kecamatan Bogor Tengah mendapat distribusi LPG 3 kg 

paling sedikit, yaitu 20.271 unit. Proporsi distribusi LPG 3 kg yang diberikan 

kepada usaha mikro Kota Bogor paling besar adalah Kecamatan Bogor Tengah 

(4.914 unit), sedangkan wilayah Kota Bogor yang memperoleh LPG 3 kg paling 

sedikit adalah Kecamatan Bogor Timur (2.273 unit). Distribusi LPG 3 kg untuk 

wilayah Kota Bogor dapat dilihat lebih jelas pada Tabel 2.  

 
Tabel 2. Distribusi LPG 3 kg Wilayah Kota Bogor (Unit) 
 

Kecamatan 
Distribusi (unit) 

Rumah Tangga  Usaha Mikro Makanan 
Bogor Barat 45.016 3.864 
Bogor Selatan 41.092 4.764 
Bogor Tengah 20.271 4.914 
Bogor Timur 20.326 2.273 
Bogor Utara 30.007 3.113 
Tanah Sareal 36.784 3.952 
Total 193.496 22.880 

Sumber : PT Pertamina (2009) 
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Adapun beberapa kelemahan dari penggunaan LPG adalah tidak dapat 

dibeli secara eceran dan memerlukan kemasan dan alat khusus untuk 

penyimpanan dan penggunaannya. Kendala lain adalah mengubah kebiasan 

pengguna minyak tanah. Sebagian besar masyarakat pengguna minyak tanah 

cukup mengkhawatirkan adanya bahaya yang banyak ditimbulkan oleh gas. Serta 

masalah kelangkaan gas yang pernah terjadi akibat kelemahan sistem distribusi 

dan pendistribusian kompor gas yang masih kurang merata untuk beberapa daerah 

adalah tantangan yang dihadapi PT. Pertamina saat ini. Program sosialisasi sangat 

dibutuhkan dalam hal ini, guna membantu mengubah persepsi masyarakat 

terhadap penggunaan gas dan beralih dari penggunaan minyak tanah menjadi gas. 

Fakta tersebut didapat dari perbandingan hasil test antara minyak tanah 

dan LPG yang dilakukan oleh laboratorium energi Universitas Trisakti pada 

Tahun 2006, dapat dilihat pada Tabel 3. 

 
Tabel 3.  Perbandingan Hasil Tes Antara Minyak Tanah dan LPG 
 

No Material 

2.5 Liters Water Volume 5 Liters Water Volume 

Kerosene LPG Kerosene LPG 

1.  Boiling Time 14.7 10.3 20.88 19.5 

2. The Amount of Consumption 90 ml 35 gr 115 ml 52 gr 

3. Market Price (Rp) 2500/ Liter 52.000/ 12 Kg 2500/ liter 52.000/ 12Kg 

4. Consumption Cost (Rp) 225 151.7 287.5 225.3 

5. Cost (Rp/ Menit) 15.3 14.7 13.8 11.6 
Keterangan : Sumber data dari Lab. Energy – Universitas Trisakti 2006,  
         Media yg digunakan Alumunium ketel 

 

Untuk kelancaran program Implementasi Konversi Minyak Tanah ke LPG 

perlu diadakan 4 tahap, diantaranya adalah tahap survei, sosialisasi, distribusi dan 

menarik minyak tanah dari pasaran dimulai dari 50%  total yang biasa disuplai. 

Pemerintah menunjuk PT. Pertamina sebagai pelaksana program konversi secara 
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nasional termasuk untuk menentukan proses produksi, distribusi, pengembangan 

usaha, pemasaran, dan rencana pembentukan strategi komunikasi untuk 

penggunaan LPG 3Kg. Dari mulai dicanangkan program tersebut sampai saat ini, 

program konversi tersebut menghadapi banyak kendala baik yang disebabkan oleh 

internal PT. Pertamina sendiri maupun karena faktor luar. Khusus untuk program 

sosialisasi, PT. Pertamina telah melakukan upaya untuk memberikan pemahaman 

kepada masyarakat tentang penggunaan gas yang lebih hemat, ramah lingkungan, 

dan aman. Namun demikian, sampai akhir tahun 2008 jumlah pengguna LPG di 

Indonesia masih cukup sedikit dibandingkan dengan target yang telah ditetapkan 

oleh PT. Pertamina sendiri.  

 Strategi yang dilakukan oleh PT. PERTAMINA dan pemerintah untuk 

mewujudkan program konversi minyak tanah ke gas LPG adalah dengan menjual 

gas LPG dalam kemasan 3Kg, membagikan kompor gas dan tabung LPG 3Kg 

secara gratis kepada masyarakat sasaran. Masyarakat sasaran adalah masyarakat 

golongan ekonomi menengah ke bawah yang pemilihannya ditentukan oleh 

pemerintah di tingkat RT dan RW. Selain itu, strategi yang dilakukan oleh 

pemerintah agar program konversi dapat berhasil, yaitu dengan mengurangi 

pasokan minyak tanah di pasaran dan mengurangi subsidi pemerintah pada 

daerah-daerah tertentu, akibatnya harga minyak tanah di pasaran menjadi jauh 

lebih mahal sehingga penggunaan minyak tanah menjadi tidak ekonomis lagi  dan 

masyarakat akan cenderung memilih LPG 3Kg dibandingkan minyak tanah.   

 Program konversi yang dilakukan oleh pemerintah tersebut mencoba untuk 

mengubah perilaku konsumen. Selama ini konsumen telah menggunakan minyak 

tanah dan tergantung pada ketersediaannya. Meskipun diarahkan oleh kebijakan 
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yang berusaha untuk melakukan perubahan tetapi persepsi sosial mereka 

mendorong untuk tidak langsung setuju dan ikut serta di dalam pelaksanaan 

kebijakan tersebut. Selain itu, masyarakat memiliki pandangan yang unik terhadap 

minyak tanah, yaitu minyak tanah telah merupakan bagian dari budaya 

masyarakat. Minyak tanah sebagai bahan bakar yang sudah digunakan secara 

turun temurun, sehingga sangat melekat dengan identitas kelas masyarakat kelas 

menengah ke bawah. Demikian juga minyak tanah digunakan tidak hanya untuk 

keperluan memasak tetapi juga untuk yang lain seperti penerangan.  

Hal-hal yang menjadi perhatian masyarakat dalam menggunakan LPG, 

diantaranya adalah faktor harga, faktor ketahanan tabung (keamanan), dan faktor 

ketersediaan LPG 3kg. Faktor harga LPG 3kg di pasaran yang cenderung tidak 

stabil sangat mempengaruhi perilaku konsumen untuk tetap menggunakan LPG 

atau beralih kembali ke minyak tanah. Selain itu karena target pasar dari program 

konversi energi minyak tanah ke LPG 3kg adalah kalangan ekonomi menengah ke 

bawah, maka faktor harga menjadi hal yang sangat sensitif dan berpengaruh. 

Beberapa masyarakat kalangan menengah ke bawah yang belum memahami 

teknik penggunaan LPG 3kg yang benar, beranggapan bahwa penggunaan LPG 

3kg lebih berbahaya dibandingkan minyak tanah karena faktor ketahanan dan 

keamanan tabung LPG yang belum baik. Faktor ketersediaan LPG 3kg di pasaran 

sangat mempengaruhi perilaku konsumen dalam proses alih energi tersebut karena 

ketersediaan LPG 3kg di pasaran sangat mempengaruhi stabilitas harga dan 

kemudahan konsumen dalam memperoleh LPG 3kg tersebut.  

Selain faktor sulitnya merubah budaya masyarakat Indonesia yang sudah 

terbiasa menggunakan minyak tanah, faktor lain yang dapat mempengaruhi 
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keberhasilan atau tercapainya target awal dari program konversi energi minyak 

tanah ke LPG 3kg yaitu ketersediaan dan distribusi LPG 3kg ke berbagai wilayah 

Indonesia. Ketersediaan dan sistem distribusi LPG 3kg yang baik, maka akan 

memudahkan konsumen dalam memperoleh produk tersebut dan kestabilan harga 

yang akan ditetapkan oleh Pemerintah lebih mudah dicapai.   

Program konversi energi minyak tanah ke LPG 3kg sudah berlangsung 

hampir 2 tahun (2007-2009), melalui penelitian ini diharapkan dapat menganalisis 

bagaimana perilaku konsumen yang awalnya adalah sebagai pengguna bahan 

bakar minyak tanah kemudian dikonversi oleh pemerintah untuk menggunakan 

LPG 3kg, sehingga dari hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan untuk 

menyusun strategi komunikasi yang efektif di wilayah tersebut.   

 

1.2 Identifikasi Masalah 

Program konversi minyak tanah ke LPG dilakukan dengan tujuaan selain 

untuk menghemat anggaran pemerintah, juga untuk menghemat pengeluaran 

keluarga dan rumah tangga. Namun dalam pelaksanaannya program konversi 

minyak tanah ke LPG yang dilakukan dibeberapa wilayah tidak mudah mengubah 

perilaku konsumsi energi bahan bakar rumah tangga dari minyak tanah ke LPG. 

Tingkat penerimaan dan partisipasi keluarga di berbagai wilayah beragam. 

Bahkan disinyalir masih terdapat sebagian keluarga yang semula mencoba beralih 

dari minyak tanah ke LPG, kembali menggunakan bahan bakar minyak tanah 

(Sunarti, 2007). Selain itu, masyarakat memiliki pandangan yang unik terhadap 

minyak tanah, yaitu minyak tanah telah merupakan bagian dari budaya 

masyarakat. Minyak tanah sebagai sebuah media konsumsi yang sudah digunakan 
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secara turun temurun sangat melekat dengan identitas kelas masyarakat khususnya 

masyarakat menengah ke bawah.  

Menurut Sunarti (2007) berbagai penelitian dan kajian mengenai 

penyebaran (difusi) inovasi untuk diadopsi masyarakat menunjukkan bahwa pada 

umumnya terdapat beberapa tahap dalam proses difusi inovasi. Hal tersebut 

memberikan makna perlunya sosialisasi dan pendampingan yang memadai dalam 

mengintroduksi sebuah perubahan kepada masyarakat. Apalagi aspek yang ingin 

diubah memiliki sensitifitas yang tinggi terkait kebiasaan, kemampuan ekonomi, 

serta risiko atau keselamatan yang dirasakan masyarakat ketika mengadopsi 

inovasi yang di difusikan. Kesediaan atau partisipasi keluarga atau masyarakat 

untuk berubah seringkali diawali oleh pengetahuan, persepsi, dan sikap 

masyarakat  terhadap program atau kegiatan yang dilakukan. Proses keputusan 

konsumen selain dipengaruhi sosial dan budaya, juga dipengaruhi pengetahuan, 

persepsi, motivasi dan sikap. Sikap merupakan faktor penting yang 

mempengaruhi seseorang (Sumarwan, 2003). 

Hal-hal yang menjadi perhatian masyarakat dalam menggunakan LPG, 

diantaranya adalah faktor harga, faktor ketahanan tabung (keamanan), dan faktor 

ketersediaan LPG 3kg. Faktor harga LPG 3kg di pasaran yang cenderung tidak 

stabil sangat mempengaruhi perilaku konsumen untuk tetap menggunakan LPG 

atau beralih kembali ke minyak tanah. Beberapa masyarakat kalangan menengah 

ke bawah yang belum memahami teknik penggunaan LPG 3kg yang benar, 

beranggapan bahwa penggunaan LPG 3kg lebih berbahaya dibandingkan minyak 

tanah karena faktor ketahanan dan keamanan tabung LPG yang belum baik. 

Faktor ketersediaan LPG 3kg di pasaran sangat mempengaruhi perilaku konsumen 
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dalam proses alih energi tersebut karena ketersediaan LPG 3kg di pasaran sangat 

mempengaruhi stabilitas harga dan kemudahan konsumen dalam memperoleh 

LPG 3kg tersebut. Strategi komunikasi pemasaran yang baik dan diperlukan juga 

adanya komunikasi kebijakan yang membahas tentang persoalan persepsi atau 

pendapat, soal daya serap pikiran yang kemudian menghasilkan sikap dan 

tindakan, maka arus informasi perlu dikelola terhadap hal-hal yang berkaitan 

dengan transfer kebiasaan kelompok masyarakat tersebut. 

 

1.3 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang dan identifikasi masalah dari penelitian ini, 

maka dipandang penting untuk mengetahui persepsi dan faktor-faktor yang 

mempengaruhi perilaku masyarakat dan tingkat kepuasan masyarakat dalam 

penggunakan LPG 3 kg pasca program konversi minyak tanah ke LPG. Untuk itu 

diperlukan informasi tentang faktor-faktor yang berpengaruh terhadap perilaku 

dan persepsi masyarakat dalam penggunaan LPG 3 kg pasca program konversi 

minyak tanah ke LPG, serta faktor-faktor untuk mengetahui tingkat kepuasan 

masyarakat dalam penggunaan LPG 3 kg pasca program konversi minyak tanah 

ke LPG, sehingga rumusan masalah yang timbul pasca program konversi energi 

minyak tanah ke gas LPG sebagai berikut :  

1. Persepsi masyarakat dalam penggunaan LPG 3kg pasca program konversi 

minyak tanah ke LPG.  

2. Faktor-faktor yang mempengaruhi masyarakat dalam penggunaan LPG 3kg 

pasca program konversi minyak tanah ke LPG 3 kg.  
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3. Perilaku masyarakat dalam penggunaan LPG 3kg pasca program konversi 

minyak tanah ke LPG.  

4. Mengetahui tingkat kepuasan masyarakat dalam penggunaan LPG 3 kg pasca 

program konversi minyak tanah ke LPG.  

 

1.4 Tujuan Penelitian 

Berdasarkan perumusan masalah tersebut, maka penelitian ini bertujuan 

untuk: 

1. Menganalisis persepsi masyarakat target konversi dalam penggunaan LPG 

3kg pasca program konversi minyak tanah ke LPG 3 kg. 

2. Analisis faktor-faktor yang mempengaruhi masyarakat target konversi dalam 

penggunaan LPG 3kg pasca program konversi minyak tanah ke LPG 3 kg.  

3. Menganalisis perilaku masyarakat target konversi LPG 3 Kg pasca program 

konversi minyak tanah ke LPG 3 kg. 

4. Pengukuran tingkat kepuasan masyarakat dalam penggunaan LPG 3kg pasca 

program konversi minyak tanah ke LPG 3 kg. 

 

1.5 Manfaat Penelitian 

Pelaksanaan penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai 

berikut: 

1. Bagi pemerintah, diharapkan dapat dijadikan bahan evaluasi atau dapat 

memberikan usulan pemikiran pada program konversi minyak tanah ke LPG 

3 kg agar dapat berhasil sukses dan tujuan dari program pemerintah ini dapat 

tercapai secara maksimal. 
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2. Bagi penulis, penulisan ini dapat menjadi suatu pengetahuan dan wawasan 

serta pengalaman praktis dalam menerapkan konsep pemasaran dalam 

aktivitas bisnis. 

3. Penelitian ini bermanfaat untuk melihat perilaku dari konsumen atau 

masyarakat dalam penggunaan LPG 3 kg pasca program konversi minyak 

tanah ke LPG 3 kg. 

  

1.6 Ruang Lingkup 

Ruang lingkup penelitian ini dibatasi pada perilaku masyarakat dalam 

penggunaan LPG 3kg pasca program konversi minyak tanah ke LPG 3 kg di 

wilayah kota Bogor.  

Program konversi juga dilakukan di wilayah Indonesia, tetapi dalam 

penulisan ini hanya akan dibatasi perilaku masyarakat dalam penggunaan LPG 3 

kg pasca program konversi minyak tanah ke LPG 3 kg untuk wilayah Kota Bogor, 

dengan alasan sebagai berikut: 

1. Bogor mempunyai kontribusi yang cukup besar bagi penjualan LPG 3 kg. 

2. Distributor di Bogor yang sangat kompleks dan perilaku masyarakatnya pun 

juga sangat beragam. 

3. Bogor merupakan contoh yang baik untuk dijadikan studi kasus bagi kota 

besar lainnya. 
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