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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

I.1 Latar Belakang Masalah 

Saat ini perkembangan perekonomian berjalan 

sangat cepat, yang berdampak dalam kehidupan ma-

syarakat yang membutuhkan bahan bakar minyak 

untuk keperluan sehari-hari guna kelangsungan 

hidupnya. Penggunaan bahan bakar minyak (BBM) 

mulai dari premium, solar, minyak tanah dan gas elpiji 

sangatlah penting dalam mendukung aktivitas dari 

masyarakat. Pemasokan BBM di Indonesia sendiri 

dibedakan menjadi dua yaitu subsidi (premium, solar 

dan minyak tanah) diperuntukkan buat masyarakat 

yang tidak mampu, dan non subsidi (pertamax, solar, 

dan minyak tanah) untuk masyarakat mampu dan 

industry. 

Berdasarkan Pasal 8 ayat (2) UU No 22 Tahun 

2001 tentang Minyak dan Gas Bumi Pemerintah wajib 

menjamin ketersediaan dan kelancaran pendistribusi-

an BBM yang merupakan komoditas vital dan mengu-

asai hajat hidup orang banyak di seluruh wilayah 

Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dengan adanya 

aturan ini Pertamina mempunyai kewajiban yang 

harus ditaati demi kesejahteraan rakyat, dalam arti 

Pertamina memberikan ketersediaan dan kelancaran 

BBM jenis minyak tanah (kerosene), bensin premium, 
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dan minyak solar (gas oil) untuk keperluan rumah 

tangga, usaha kecil, usaha perikanan, transportasi, 

dan pelayanan umum. 

Awalnya Pertamina adalah Badan Usaha Milik 

Negara, yang berdiri berdasarkan ketentuan Undang-

undang Nomor 8 Tahun 1971 tentang Perusahaan 

Pertambagan Minyak dan Gas Bumi milik negara. 

Tugas dari Pertamina adalah1: 

 Melaksanakan pengusahaan minyak dan gas 
bumi dengan memperoleh hasil sebesar-besar-

nya bagi kemakmuran rakyat dan Negara; 

 Menyediakan dan melayani kebutuhan bakar 
minyak dan gas bumi untuk dalam negeri yang 
pelaksanaannya diatur dengan peraturan pe-

merintah. 

 

Namun, pada tahun 2003, BUMN diubah menjadi 

perusahaan perseroan (PERSERO) berdasarkan Pera-

turan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2003 tentang 

Pengalihan Bentuk Perusahaan Pertambagan Minyak 

dan Gas Bumi Negara (Pertamina) dengan tujuan 

untuk2: 

 Mengusahakan keuntungan berdasarkan 
prinsip pengelolaan perusahaan secara efektif 

dan efisien. 

                                                           
1 Undang-undang nomor 8 tahun 1971 tentang perusahaan 

pertambangan minyak dan gas bumi milik Negara, psl 13. 

2 Peraturan pemerintah Nomor 31 Tahun 2003 tentang penga-

lihan bentuk perusahaan pertambagan minyak dan gas bumi 

Negara (Pertamina) menjadi perusahaan perseroan (PERSERO), 

psl 2 ayat (2). 
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 Memberikan kontribusi dalam meningkatkan 
kegiatan ekonomi untuk kesejahteraan dan 

kemakmuran rakyat. 

 

Bertitik tolak dari penjelasan di atas, maka 

pendistribusian BBM ke masyarakat, dilakukan PT 

Pertamina. Hal ini juga dipertegas dalam Pasal 10 

Perpres 71 Tahun 2005, bahwa intinya PT Pertamina 

ditugaskan untuk melaksanakan penyediaan dan pen-

distribusian jenis BBM tertentu (premium, solar, dan 

minyak tanah) di seluruh Indonesia. PT Pertamina 

memegang monopoli dalam penyaluran atau menye-

diakan BBM ke masyarakat. 

Pendistribusian BBM bersubsidi jenis minyak 

tanah masih dilaksanakan di Indonesia bagian timur, 

hal ini dikarenakan kebijakan penggantian minyak 

tanah ke gas dilakukan secara bertahap dan melihat 

situasi kondisi di daerah setempat. 

Di Kabupaten Morowali belum dapat dilaksana-

kan  kebijakan penggantian minyak tanah ke gas, hal 

ini dikarenakan3: 

 Sedikitnya kebutuhan masyarakat akan gas; 

 Sarana transportasi belum memadai dikare-
nakan jalan di Kabupaten Morowali belum bisa 

dilewati oleh kendaraan sepuluh roda, untuk 
menyalurkan gas elpiji ke pelosok-pelosok di 

kabupaten Morowali; 

 Apabila Depot Pertamina di Kabupaten 
Morowali mengambil gas ke Provinsi Sulawesi 

                                                           
3 Wawancara Humas depot pertamina Kolonodale. Wawancara 6-

7-2011. 
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Tengah di Palu, jarak nya jauh dan terbentur 

oleh biayaya yang akan dikeluarkan. 

 

Atas dasar itu Pemerintah Kabupaten Morowali 

mempertahankan kebijakan pendistribusian minyak 

tanah bersubsidi pada masyarakat. 

Kebijakan pendistribusian minyak tanah ber-

subsidi di dasarkan pada ketentuan sebagai berikut: 

1. Permen ESDM No 01 Tahun 2009 Tentang Harga 

Jual Eceran Bahan Bakar Minyak jenis minyak 

tanah (kerosene), bensin premium dan minyak solar 

(gas oil) untuk keperluan rumah tangga, usaha 

kecil, usaha perikanan, transportasi dan pelayanan 

umum. Dalam Pasal 1 Permen tersebut, pemerintah 

menetapkan harga jual mintak tanah per liter 

Rp2.500/liter (sudah termasuk PPN). Kebijakan ini 

berlaku keseluruh Indonesia;4 

2. Keputusan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor 

188.44/208/Ro.Ekbang-G.ST/2008 tanggal 13 juni 

2008. Dalam SK tersebut, harga minyak tanah 

subsidi ditentukan sebgai berikut. Mulai 0 km 

sampai 40 km dari Depot Pertamina ke pangkalan, 

harga Rp2,900/liter; 

3. SK Bupati/Walikota di tiap Kabupaten/Kota. 

Bupati/Walikota menetapkan harga eceran dengan 

mempertimbangkan keberadaan wilayahnya, se-

hingga Bupati/Walikota juga mengeluarkan SK 

                                                           
4 Peraturan sebelumnya Permen ESDM No 16 tahun 2008. 
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dalam mengatur harga jual minyak tanah subsidi. 

Di Kabupaten Morawali sendiri dikeluarkannya 

Keputusan Bupati Morowali No: 108.45/SK.0165/ 

EKBANG/2008 Tentang Penetapan Harga Eceran 

Tertinggi (HET) minyak tanah tingkat pangkalan di 

Kabupaten Morowali. 

Pendistribusian minyak tanah subsidi ke masya-

rakat merupakan kebijakan publik. Kebijakan publik 

adalah keputusan otoritas negara yang bertujuan 

mengatur kehidupan bersama. Tujuan kebijakan 

publik dapat dibedakan dari sisi sumber daya atau 

risorsis, yaitu antara kebijakan publik yang bertujuan 

mendistribusi sumber daya negara (distributif) dan 

bertujuan menyerap sumber daya negara (absortif)5.  

Kebijakan penyaluran minyak tanah bersubsidi, 

diimplementasikan dalam satu rangkaian sebagai beri-

kut: 

 Pertamina mengadakan kontrak kerjasama pendis-

tribusian minyak tanah bersubsidi dengan Agen. 

Kontrak kerjasama ini dapat dibuat untuk jangka 

waktu satu tahun dan tiga bulan. Isi kontrak kerja-

sama dalam jangka waktu satu tahun yaitu pertu-

karan hak dan kewajiban para pihak. Antara lain 

Pertamina menetapkan jumlah minyak tanah yang 

akan disalurkan oleh agen secara harian atau 

bulanan. Agen menyalurkan minyak tanah bagi 

                                                           
5 Riant Nugroho, Public Policy (Jakarta:Gramedia, 2011), hlm 110. 
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konsumen penggunanya untuk kebutuhan rumah 

tangga. Agen harus menunjuk pangkalan dan 

melaporkan setiap tiga bulan ke Pertamina dan ber-

tanggung jawab penuh terhapap kebenaran adanya 

pangkalan dan pembinaan pangkalan. Agen menye-

diakan transportasi dalam pengangkutan minyak 

tanah ke pangkalan. Isi kontrak kerjasama dalam 

jangka waktu tiga bulan yaitu penetapan volume 

penyaluran minyak tanah. 

 Agen mengadakan kontrak kerjasama pendistribu-

sian minyak tanah subsidi degan Pangkalan, 

jangka waktu selama 1 tahun. Isi kontraknya per-

tukaran hak dan kewajiban kedua pihak.  

Berikut adalah gambar kontrak kerjasama 

pendis-tribusian minyak tanah: 

               Kontrak 1 tahun              kontrak 1 tahun 

                       Kontrak 3 bulan  

 

Dari gambar di atas terlihat bahwa hubungan 

antara Pertamina-Agen dan Agen-Pangkalan penya-

luran minyak tanah subsidi didasarkan pada kontrak 

kerjasama. Fungsi kontrak dibedakan menjadi dua, 

pertama fungsi kontrak yuridis ialah dapat membe-

rikan kepastian hukum bagi para pihak dan kedua 

fungsi ekonomis ialah menggerakkan sumber daya 

PERTA-

MINA 
AGEN 

PANGKALAN 
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dari nilai penggunaan yang menjadi nilai lebih tinggi6. 

Dalam kontrak kerjasama pendistribusian minyak 

tanah kedua fungsi kontrak tersebut berperan, yakni 

bahwa dengan melihat kontrak itu memberikan ke-

pastian hukum kedua belah pihak dan membawa nilai 

ekonomis dalam berkontrak. 

Dengan mengacu pada tujuan Pertamina untuk 

memperoleh keuntungan, jelas bahwa kontrak kerja-

sama pendistribusian minyak tanah subsidi dilandasi 

pada tujuan memperoleh keuntungan. Asas propor-

sionalitas adalah sebagai asas yang mendasari pertu-

karan hak dan kewajiban para pihak sesuai proporsi 

atau bagiannya, sehinga asas ini tidak memperma-

salahkan keseimbangan, namun menekankan proporsi 

pembagian hak dan kewajiban di antara para pihak7. 

Jika asas ini diterapkan dalam kontrak kerjasama 

pendistribusian minyak tanah subsidi, maka dapat 

dijelaskan sebagai berikut: 

 Pertamina, Agen dan Pangkalan kewajibannya 

menyalurkan minyak tanah kepada masyarakat dan 

hak pertamina mendapatkan pemasukan dari Agen, 

sedangkan hak Agen mendapatkan minyak tanah dari 

Pertamina dan mendapat keuntungan dari penjualan 

ke Pangkalan. Demikian pula Pangkalan mendapatkan 

                                                           
6 H. Salim HS dkk, Perancangan Kontrak & MoU (Jakarta: Sinar 

Grafika, November 2007). Hlm23. 
7 Agus Yudha Hernoko, Hukum Perjanjian Asas Proporsionalitas 
Dalam Kontrak Komersial (Jakarta: Kencana Prenada Media 

Group, Juni 2010), hlm 31. 
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minyak tanah dari Agen dan mendapat keuntungan 

dari penjualan yang sesuai HET. 

Dengan mengkaitkan asas proposionalitas 

dengan teori keadilan John Rawls “keadilan sebagai 

kesetaraan” dimana setiap pribadi memiliki hak yang 

setara terhadap sistem total yang paling luas bagi 

kebebasan-kebebasan dasar yang mirip dengan sistem 

kebebasan serupa bagi semuanya. Artinya mereka 

akan memisahkan kebebasan manusiawi dan melin-

dungi terhadap pembagian apa pun yang tidak setara8, 

maka Pertamina, Agen, dan Pangkalan mendapatkan 

hak dan kewajibannya dalam perjanjian minyak tanah 

bersubsidi sudah ada keadilan. 

Dalam implementasi kebijakan pendistribusian 

minyak tanah bersubsidi di Kabupaten Morowali, 

diperoleh fakta melambungnya harga minyak tanah 

bersubsidi. Hal ini disebabkan9: 

 Pangkalan menjual minyak tanah kepada ke-
luarganya atau orang kepercayaanya dengan 

harga HET, kemudian minyak tanah dijual ke 

masyarakat dengan harga di atas HET; 

 Pangkalan menjual diatas HET; 

 Pangkalan menjual minyak tanah dengan 3liter 
10ribu, harga sebenarnya 2.900. 

 

Beberapa faktor yang mendorong Pangkalan 

bersikap tidak adil, yakni: pertama, faktor sosial, 

                                                           
8 Karen Lebacqz, Teori-teori Keadilan (Bandung: Nusamedia, April 

2011), hlm 53. 
9 Sumber sopir agen UD Agus dan UD Menvi Gunita wawancara 

27-12-2010. 
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bahwa Pangkalan, menjual minyak tanah kepada 

sudaranya untuk dijual kembali dengan harga yang 

tinggi; kedua, faktor personal yakni pembeli menjual 

minyak tanah dengan memanfaatkan kebutuhan 

minyak tanah yang meningkat sehingga Pangkalan 

menaikkan harga untuk meraup keuntungan lebih 

besar. 

Dengan modus yang dilakukan oleh pangkalan 

untuk meraup keuntungan dari masyarakat, hal ini 

sudah melanggar etika bisnis bagi pelaku bisnis. 

Prinsip-prinsip etika bisnis adalah sebagai berikut: 

prinsip otonomi, prinsip kejujuran, prinsip keadilan, 

prinsip saling menguntungkan, dan prinsip integritas 

moral10. Dalam permasalahan di atas, pangkalan 

sudah melanggar etika bisnis antara lain: prinsip 

kejujuran dan prinsip keadilan. 

Dalam kegiatan bisnis harus menggacu pada 

prinsip-prinsip kejujuran yakni: pertama, jujur dalam 

pemenuhan syarat-syarat perjanjian dan kontrak. 

Kedua, jujur dalam penawaran barang atau jasa 

dengan mutu dan harga yang sebanding. Ketiga jujur 

dalam hubungan kerja intern dalam suatu perusaha-

an. Dalam permasalahan ini, pangkalan sudah 

melanggar pada yang pertama, yaitu pangkalan tidak 

patuh pada SK Bupati yang sudah mengatur HET. 

                                                           
10 Agus Arijanto, Etika Bisnis bagi Pelaku Bisnis (Jakarta: 

Rajagrafindo Persada, Februari 2011), hlm 17. 
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Dalam prinsip keadilan dituntut agar setiap 

orang diperlakukan sama sesuai dengan aturan yang 

adil dan kriteria yang rasional, objektif, serta dapat 

dipertanggungjawabkan. Dalam mendistribusikan 

minyak tanah pangkalan bersifat tidak adil, karena 

Pangkalan menjual minyak tanah pada keluarga atau 

orang kepercayaannya saja, sehinga masyarakat tidak 

mendapatkan minyak tanah subsidi. 

Bahwa setiap pelaksanaan kebijakan Pemerintah 

harus selalu diawasi semua kegiatan yang pemenuh-

annya harus dijamin, diatur, dan diawasi oleh peme-

rintah, karena diperlukan untuk perwujudan dan 

perkembangan kesaling-tergantungan sosial, disebut 

sebagai pelayanan publik11. Penyelewegan dalam pen-

distribusian minyak tanah di Kabupaten Morowali 

timbul disebabkan antara lain, karena tidak adanya 

pengawasan dari Pemerintah Kabupaten Morowali. 

Pemerintah Kabupaten Morowali hanya menetapkan 

HET minyak tanah bersubsidi, akan tetapi tidak 

disertai penetapan sanksi terhadap pelanggaran HET. 

Di samping tidak adanya pengawasan dan 

pelaksanaan pendistribusian minyak tanah bersubsidi, 

tidak tegasnya Agen dalam memberikan sanksi dan 

kesadaran hukum dalam masyarakat untuk melapor 

kecurangan pangkalan kepada agen, memicu terjadi-

nya pelanggaran dalam pendistribusian minyak tanah 

bersubsidi di Kabupaten Morowali. 
                                                           
11 Haryatmoko, Etika Public (Jakarta:Kompas Gramedia, Juni 

2011). Hlm 13. 
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1.2 Rumusan Masalah 

Melihat dari uraian latar belakang masalah 

maka penulis merumuskan masalah yang dapat dite-

liti. 

1. Bagaimana implementasi kebijakan pendistribusian 

minyak tanah bersubsidi di Kabupaten Morowali? 

2. Bagaimana upaya untuk penanggulangan praktik 

penyelewengan pendistribusian minyak tanah di 

Kabupaten Morowali?  

 

1.3 Tujuan Penelitian 

Tujuan umum dalam penelitian ini dimaksud-

kan untuk mengetahui penyelewengan pendistribusian 

minyak tanah di Kabupaten Morowali. Secara rinci 

dengan permasalahan yang ada di atas maka tujuan 

khususnya ialah: 

1. Untuk mengetahui berkerjanya hukum dalam 

implementasi kebijakan pemerintah dalam pendis-

tribusian minyak tanah bersubsidi di Kabupaten 

morowali; 

2. Untuk mengetahui pelanggaran terhadap etika 

bisnis dalam implementasi kebijakan pendistribusi-

an minyak tanah bersubsidi; 

3. Untuk mengetahui tindakan dari lembaga terkait 

(Pertamina Depot Kolonodale, Agen dan Pemerintah 
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Daerah) dalam penanggulanggan praktik penyele-

wengan pendistribusian minyak tanah di Kabu-

paten Morowali. 

 

1.4  Kerangka Teori 

1.4.1 Teori Seidman dan Chambliss 

Dalam permasalahan ini, penulis menggunakan 

teori Seidman dan Chambliss dimana berkerjanya 

kekuatan-kekuatan personal dan sosial terdiri dari tiga 

komponen yaitu:  

Pertama, lembaga pembuat/pembuat UU: Peme-

rintah berperan untuk membuat aturan terurai 

penyaluran minyak tanah yakni: a) UU No 22 Tahun 

2001 tentang Minyak Dan Gas Bumi. Dalam UU ini 

negara menjamin pendistribusian minyak tanah ke 

seluruh Indonesia; b) Peraturan Presiden No 71 Tahun 

2005 tentang Tentang Penyediaan dan Pendistribusian 

jenis bahan bakar minyak tertentu. Perpres ini menitik 

beratkan pada PT Pertamina sabagai pendistribusi 

BBM ke masyarakatl c) Peraturan Menteri Energi dan 

Sumber daya Mineral No 16 Tahun 2008 Mengatur 

Tentang Harga ditingkat nasional; d) SK Gubernur 

Nomor 188.44/208/Ro.Ekbang-G.ST/2008 tanggal 13 

juni 2008 mengatur tentang Harga di tingkat provinsi 

dan SK Bupati: 108.45/SK.0165/EKBANG/2008 

mengatur harga di tingkat kabupaten/kota. Semua 

aturan ini merupakan bentuk kebijakan publik dalam 
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mengawal pendistribusian minyak tanah kepada 

masyarakat.  

Kedua, lembaga penerapan/penegakan hukum: 

yakni Pemerintah yang dilaksanakan oleh Pemerintah 

dan PT Pertamina, Agen. Pertamina sebagai aktor 

utama dalam penyaluran minyak tanah tidak begitu 

tanggap terdapat penyelewengan pendistribusian 

minyak tanah. Memang dalam kontrak kerjasama 

Pertamina hanya kewenangan untuk menegur pang-

kalan yang melakukan pelanggaran dalam pendistri-

busian minyak tanah bersubsidi melalui Agen. Pang-

kalan sebagai peran terakhir dalam pendistribusian ke 

masyarakat, melakukan pelanggaran dengan menjual 

minyak tanah bersubsidi di atas HET yang sudah 

ditentukan oleh Pemerintah Kabupaten Morowali. 

Pemerintah daerah sendiri dalam mengeluarkan SK 

seharusnya melakukan penegakan hukum dalam 

kebijakan yang sudah dikeluarajkan nya. 

Ketiga, pemegang peran: masyarakat harus aktif 

melapor adanya pelangaran dalam pendistribusian 

minyak tanah subsidi ke penegakan hukum dan 

pembuat peraturan. 

Secara tertulis, hal ini dapat digambarkan seba-

gai berikut: 
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Gambar berkerjanya kekuatan-kekuatan personal dan 

sosial12 

 

 

                                                         Ub 

Ub 

 Nrm                         Pd 

                      Penerapan sanksi 

 

 Ub 

Masyarakat                                       masyarakat 

keterangan: 

Ub= umpan balik, Nrm= Norma 

Pd= Peran yang dimainka 

 

1.4.2 Teori Keadilan 

John Rawls dalam teorinya “keadilan sebagai 

kesetaraan” menjelaskan bahwa setiap pribadi memi-

liki hak yang setara dengan sistem total yang paling 

luas bagi kebebasan-kebebasan dasar yang mirip 

dengan sistem kebebasan serupa. Artinya mereka 

akan memisahkan kebebasan manusiawi dasar dan 

melindungi terhadap pembagian apa pun yang tidak 

                                                           
12 Esmi Warassih, Pranata Hukum Subuah Telaah Sosiologis 

(Semarang:PT.Suryandaru Utama, 2005). Hlm 12. 

PEMERINTAH 
DAERAH 

Pertamina, Agen, 

Pemerintah 

Daerah. 

Pangkalan, 

Masyarakat 
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setara, sehinga kalau berpijak dengan teori ini, maka 

keadilan sudah tercapai dalam kontrak kerjasama 

pendistribusian minyak tanah bersubsidi, karena hak 

dan kewajiban tiap belah pihak setara. Dari sudut 

keadilan dalam masyarakat dalam mendapatkan 

minyak tanah subsidi tidak terpenuhi. 

 
1.4.3 Etika bisnis 

Etika bisnis merupakan etika terapan yang pada 

awalnya berkembang di Amerika Serikat, kemudian 

meluas di negara-negara Eropa, sehinga tidak meng-

herankan banyaknya buku bisnis berasal dari negara 

tersebut. 

Menurut Weiss dalam Keraf, etika bisnis adalah 

seni dan disiplin dalam menerapkan prinsip-prinsip 

etika untuk mengkaji dan memecahkan masalah-

masalah moral yang kompleks. Laura Nash (1990) 

mendefinisikan etika bisnis sebagai studi mengenai 

bagaimana norma moral diaplikasikan dalam aktivitas 

dan tujuan perusahaan13. 

Menurut Sonny Keraf prinsip-prinsip etika bisnis 

adalah sebagai berikut:14 

 Prinsip otonomi, adalah sikap dan kemampuan 
manusia untuk mengambil keputusan dan 

bertindak berdasarkan kesadarannya tentang 

apa yang dianggapnya baik untuk dilakukan; 

                                                           
13 Sutrisna Dewi, Etika Bisnsis Konsep Dasar Implementasi dan 
Kasus (Bali:Udayana Universitas Press, 2011), hlm 66. 
14 Opcit, Agus arijanto, hal 17. 
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 Prinsip kejujuran adalah terdapat tiga lingkup 
kegiatan bisnis yang bisa ditunjukan bahwa 

bisnis tidak akan bisa bertahan lama dan 

berhasil kalau tidak didasarkan atas kejujur-
an. Pertama jujur dalam pemenuhan syarat-

syarat perjanjian dan kontrak. Kedua kejujur-

an dalam penawaran barang atau jasa dengan 
mutu dan harga yang sebanding. Ketiga jujur 

dalam hubungan kerja intern dalam suatu 

perusahaan; 

 Prinsip keadilan dituntutkan agar setiap orang 
diperlakukan secara sama sesuai dengan atur-
an yang adil dan sesuai degan kriteria yang 

rasional, objektif, serta dapat dipertanggung-

jawabkan; 

 Prinsip saling menguntungkan, menuntut agar 
bisnis dijalankan sedemikian rupa, sehingga 

menguntungkan semua pihak, tetap diupaya-
kan terjadinya win-win solution; 

 Prinsip integritas moral, terutama dihayati 
sebagai tuntutan internal dalam diri pelaku 
bisnis atau perusahaan, agar perlu menjalan-

kan bisnis dengan tetap menjagab nama baik 

pimpinan maupun perusahaannya. 

 

Dalam penyelewengan pendistribusian minyak 

tanah bersubsidi yang dilakukan oleh pangkalan, jelas 

melangar prinsip-prinsip etika bisnis antara lain 

prinsip kejujuran dan prinsip keadilan. 

 
1.4.4 Asas Proposionalitas 

Asas proposionalitas tidak dilihat dari konteks 

keseimbangan-matematis, tetapi pada proses dan 

mekanisme pertukaran hak dan kewajiban yang ber-

langsung secara fair. Banyaknya para ahli hukum 

dalam mendefinisikan asas proposionalitas seperti 



 
17 

 

Peter Mahmud Marzuki, intinya perjanjian pada 

dasarnya berlangsung secara proposionalitas dan 

wajar, akan tetapi harus merujuk pada jaminan ke-

seimbangan dan kepantasan menurut hukum, karena 

pada saat masuk ke perjanjian tidak dapat disangkal 

kesamaan para pihak tidak pernah ada, sehinga dalam 

situasi inilah asas proposionalitas bermakna 

equitability15.  

Jika asas ini diterapkan dalam perjanjian 

pendistribusian minyak tanah bersubsidi, maka dapat 

dijelaskan sebagai berikut: Pertamina, agen dan pang-

kalan kewajibannya menyalurkan minyak tanah kepa-

da masyarakat, hak pertamina mendapatkan pema-

sukan dari agen, dan hak agen mendapatkan minyak 

tanah dari Pertamina dan mendapat keuntungan dari 

penjualan ke pangkalan. Adapun pangkalan menda-

patkan minyak tanah dari agen dan mendapat keun-

tungan dari penjualan yang sesuai HET. 

 

1.5 Metode Penelitian 

1.5.1 Jenis Penelitian 

Dalam penulisan ini, penulis memberikan 

pengetahuan yang baru tentang proses penyaluran 

minyak tanah bersubsidi sampai ke masyarakat dan 

                                                           
15 Opcit, Agus yudha hernoko hal 84-86. 
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memaparkan permasalahan-permasalahn yang terjadi 

dalam proses penyaluran minyak tanah bersubsidi. 

Penulis menggunakan penelitian deskriptif, yaitu 

penelitian yang bertujuan untuk menganalisis data 

yang ada seteliti mungkin secara sistematis, serta 

menjelaskan keadaan yang sesungguhnya. Penelitian 

secara deskriptif juga dimaksudkan untuk memberi-

kan data seteliti mungkin tentang manusia dan gejala-

gejala lainnya16. Dalam penulisan ini, penulis  mengo-

lah data dari hasil wawancara yang akan dilakukan, 

untuk mengetahui permasalahan yang terjadi, sehinga 

bisa menjelaskan seteliti mungkin proses penyaluran 

minyak tanah subisidi dalam permasalahannya dan 

pergerakan kehidupan masyarakat di Kabupaten 

Morowali dalam permasalahan ini. 

 
1.5.2 Metode Pendekatan 

Studi terhadap hukum sebagai sesuatu “skin 

out” sistem ini karena menyangkut permasalahan 

interelasi antara hukum dengan lembaga-lembaga 

sosial yang lain17 dan hukum tidak dikonsepsikan 

sebagai suatu gejala normatif yang otonom, akan 

tetapi suatu institusi sosial yang secara riil berkaitan 

dengan variabel-variabel sosial lainya18. Penulis 

menggunakan pendekatan empirik dalam tesis ini, 
                                                           
16 Ronny Hanitijo Soemitro S, Metodologi Penelitian Hukum dan 

Jurimetri (Jakarata:Ghalia Indonesia, 2003), hlm 117. 
17 Bambang Sunggono, Metode Penelitian Hukum (Jakarta: 

Rajagrafindo Persada, 2010). Hlm 101. 
18 Ibid, hal 101. 
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gunanya untuk menghubungkan hukum yang sudah 

tersusun yaitu kebijakan pemerintah daerah dalam 

mengatur pendistribusian minyak tanah subsidi, ber-

kaitan dengan tingkah laku masyarakat dalam mene-

rima kebijakan dari pemerintah yaitu harga pendistri-

busian minyak tanah subsidi, sehingga ada hubungan 

secara langsung masyarakat dan kebijakan dari 

pemerintah. Hukum adalah kebijakan pemerintah 

yang tidak berdiri sendiri tetapi ada faktor lain yang 

mempengaruhinya yaitu permasalahan dalam pendis-

tribusian minyak tanah.  

 
1.5.3 Sumber Data dan Metode Pengumpulan Data 

Data Primer19, yaitu diperoleh langsung dari 

sumber masyarakat, melalui penelitian. Kabupaten 

Morowali memiliki lima belas Kecamatan yaitu: 

Kecamatan Menui Kepulauan, Kecamatan Bungku 

Selatan, Kecamatan Bungku Pesisir, Kecamatan 

Bahodopi, Kecamatan Bungku Timur, Kecamatan 

Bungku Kota, Kecamatan Bungku Barat, Kecamatan 

Bumi Raya, Kecamatan Wita Ponda, Kecamatan 

Petasia, Kecamatan Petasia Timur, Kecamatan Lembo, 

Kecamatan Lembo Raya, Kecamatan Mori Atas, dan 

Kecamatan Mori Utara. 

Penulis menggambil dua kecamatan dari lima 

belas kacamatan yang ada di Kabupaten Morowali, 

                                                           
19 Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum (Jakarta: UI-

Press, 2010). Hlm 12. 
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yakni Kecamatan Petasia dan Kecamatan Bungku 

Kota. dengan mempertimbangkan kedua kecamatan 

ini memiliki perbedaan yang cukup jelas yaitu 

Kecamatan Petasia satu wilayah dengan Depot 

Pertamina dan Kecamatan Bungku Kota berada dalam 

pusat Pemerintah Daerah Kabupaten Morowali. Untuk 

Kecamatan Petasia dan Kecamatan Bungku Kota, 

diambil sebagai responden kedua Agen UD. Agus dan 

UD. Menvi Gunipta dan Pangkalan di bawah penga-

wasan kedua Agen tersebut.   

Wilayah Kabupaten Morowali begitu luas sehing-

ga penulis mempersempit agar tidak memakan waktu, 

Penulis mengambil dua Desa yaitu Kolonodale di 

Kecamatan Petasia dan Bungku dikecamatan Bungku 

Kota, pertama, Kolonodale begitu dekat dengan Depot 

Pertamina, secara tidak langsung pengawasan yang 

begitu mudah dilakukan oleh Pt Pertamina dalam 

penyaluran minyak tanah subsidi. Akan tetapi penye-

lewengan terjadi begitu beragam, khususnya daerah 

pantai, yang menghubungkan desa lain dengan 

Kolonodale dalam penyaluran minyak tanah bersub-

sidi. Kedua, kota Bungku, dikarenakan ibukota Kabu-

paten Morowali, secara tidak langsung pengawasan 

dari pemerintah daerah lebih mudah, akan tetapi 

begitu jauh dari depot pertamina, dan Bungku letak-

nya dekat perbatasan dengan Sulawesi Tengara. Hal 

ini yang membuat kecurigaan bagi penulis dalam 

penyelewengan minyak tanah subsidi ke perbatasan. 

Ini adalah alasan utama penulis dalam mengambil dua 
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kota itu karena di kedua kota itu mudah bagi penulis 

untuk menjangkau baik kendaraan bermotor maupun 

roda empat. 

Sumber data dari pemilik Pangkalan minyak 

tanah dan masyarakat setempat yang artinya 

masyarakat yang berada di sekitar Pangkalan dan 

dikarenakan banyak permasalahan yang terjadi dalam 

pendistribusian minyak tanah bersubsidi. 

Data sekunder20, yaitu data yang diperoleh dari 

studi kepustakaan, seperti dari buku-buku, peratutan 

perundang-undangan, dokumen-dokumen serta data-

data dari internet. 

Data primer, diperoleh dengan melakukan wa-

wancara dengan pihak-pihak yang terkait yakni: 

 Humas Depot Pertamina Kolonodale karena menge-

tahui mengapa minyak tanah masih ada di Kabu-

paten Morowali dan aturan-aturan yang mendu-

kung penyaluran minyak tanah dan ingin menge-

tahui tindakan pertamina dalam penjualan minyak 

tanah diatas HET; 

 Agen UD Agus dan Agen UD Menvi Gunita, kedua 

agen penyaluran minyak tanah yang menjalain 

kerja sama degan PT Pertamina; 

 Sopir angkutan minyak tanah UD Agus bernama 

Lawaji dan sopir UD Menvi gunita bernama Hery, 

                                                           
20 Ibit, hal 12 
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kedua sopir ini mengetahui secara jelas yang terjadi 

dilapangan dalam penyaluran minyak tanah; 

 Pangkalan yang berkerja sama dengan agen UD 

Agus dan UD Menvi Gunipta yang berlokasi di 

kolonodale dan bungku, mengetahui pelangaran 

penyaluran minyak tanah dan mengetahui faktor 

apakah sehinga melakukan pelanggaran yang 

sudah disepakati; 

 Bupati Morowali karena sebagai kepala daerah 

dalam mengeluarkan kebijakan berupa SK tentang 

mengatur harga eceran minyak tanah subsidi dan 

melihat tindakan yang sudah dilakukan oleh bupati 

dalam perlindungan terhadap masyarakat. Dalam 

pelaksanaannya, penulis tidak bertemu dengan 

Bupati Morowali karena kesibukannya sebagai 

kepala daerah, penulis berkesempatan mewawan-

carai wakil Bupati Morowali; 

 Masyarakat di daerah sekitar Pangkalan Kolonodale 

dan Bungku yang merasa dirugikan dari penyalur-

an minyak tanah. Dalam pelaksanaannya, penulis 

tidak begitu sulit untuk mewawancarai masyarakat, 

karena begitu mudah untuk mencari informasi dari 

mereka, setelah masyarakat membeli minyak tanah 

subsidi dari agen; 

 Studi kepustakaan yang berkaitan dengan berker-

janya hukum dan implementasi kebijakan hukum 

dan ilmu hukum, dan data-data dari internet yang 

berkaitan langsung tentang penyelewengan pendis-
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tribusian minyak tanah yang menimbulkan ketidak 

adilan dalam masyarakat. 

 

1.5.4 Unit Analisis dan Unit Amatan 

Unit analisis dari permasalahan ini melihat 

keadilan dan kepastian hukum yang tidak dirasakan 

oleh masayarakat Kabupaten Morowali khusus nya 

Kolonodale dan Bungku dalam memperoleh minyak 

tanah subsidi.  

Unit amatan: pertama, PT Pertamina yang di-

maksudkan ialah Depot Pertamina, Depot Pertamina 

ini sudah lama diKolonodale, seiring desa Kolonodale 

ini terbentuk dan sampai sekarang masih berfungsi 

dalam penyaluran BBM, hal ini yang menjadi alasan 

penulis untuk menjadi amatan penulis. Kedua, Agen 

diKabupaten Morowali hanya dua agen yaitu UD. Agus 

dan UD. Menvi Gunipta. Agen UD. Menvi Gunita pada 

tahun 90an dan di ikuti oleh Agen UD. Agus tahun 

98an dan sampai sekarang Agen di Kabupaten 

Morowali baru dua Agen saja, Ketiga, tiap-tiap Agen 

mempunyai Pangkalannya masing-masing dalam 

penyaluran, dan tidak ada pembagian lokasi dalam 

mendirikan pangkalan. Dalam hal ini penulis meng-

ambil Pangkalan di Bungku dan di Kolonodale, pada 

penjelasan di atas, mengapa penulis mengambil dua 

wilayah sudah diterangkan di penjelasn sebelumnya. 
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1.6 Sistematika Penulisan 

Tesis ini ditampilkan dalam empat bab, yang 

disusun sebagai berikut: 

Bab I   Pendahuluan, yang meliputi: Latar Belakang 

Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Peneliti-

an, dan Landasan Teori; 
 
Bab II Tinjauan Pustaka. Pada bab ini terbagi dalam 

lima bagian, yang pertama: Kebijakan Publik, 

meliputi Konsep Kebijakan Publik, Unsur 

Kebijakan Publik, Formulasi Kebijakan 

Publik, dan Kebijakan dalam Pendistribusian 

Minyak Tanah; kedua, tentang Teori Bekerja-

nya Hukum; ketiga, Teori Keadilan; keempat 

Asas-asas Berkontrak; dan kelima, Etika 

Bisnis; 
 
Bab III Hasil Penelitian dan Analisis. Pada bab ini 

dibahas mengenai Hasil Penelitian dan 

Analisis; 
 
Bab IV Penutup. Pada bagian penutup disampaikan 

Kesimpulan serta saran-saran dari penulis, 

dan pada bab ini diakhiri dengan penyam-

paian Daftar Pustaka. 

 


