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BAB III 

HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS 

 

3.1 Hasil Penelitian 

Penulis akan menjabarkan gambaran pendistri-

busian minyak tanah subsidi sampai pada masyarakat 

dan permasalahan-permasalahan yang muncul. 

3.1.1 Gambaran Tata Niaga Minyak Tanah Subsidi. 

Alur tata niaga minyak tanah subsidi di Kabupa-

ten Morowali. Satu Agen memiliki pangkalan yang 

tersebar di Kabupaten Morowali. Dalam pemilihan 

pangkalan melihat jumlah penduduk di sekitar satu 

daerah, karena di Kabupaten Morowali sendiri tidak 

memiliki RT/RW maka Agen mengambil pangkalan 

dari rekomendasi kepala desa atau lurah setempat. 

Dalam penunjukan Agen oleh Pertamina, dengan 

melihat riwayat perusahaan dan modal yang disiap-

kan. Dikarenakan Pertamina akan membebankan alat 

transportasi ke pihak Agen.  

Dalam proses tata niaga minyak tanah, Agen 

akan melakukan pembayaran minyak tanah ke pihak 

Bank yang ditunjuk oleh Pertamina sehari sebelum 

penyaluran,1 berlandaskan kontrak kerjasama dalam 

                                                           
1
 Wawancara  UD. Agus. Bpk Agus selaku pimpinan perusahaan. 

18 April 2012 
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Pasal 6 Ayat 2 yaitu Agen sebelum menerima 

minyak tanah dari Pertamina, terlebih dahulu 

harus melunasi pembayaran jumlah harga pembe-
lian minyak tanah kepada Pertamina sebagaimana 

yang dimaksud pada Pasal 7 ayat 1 perjanjian ini 

dan pembayaran PPh pasal 22 dengan cara pemin-

dahan bukuan antar rekening, dibuktikan dengan 

bukti setor dari Bank dan bukti SSP yang telah 

disahkan oleh Bank sesuai dengan sales order. 

 

Dalam satu hari kerja Pertamina akan menerima 

bukti yang dibawa oleh supir mobil tanki milik Agen 

dan akan dilayani dalam mendapatkan minyak tanah 

subsidi.  Setelah dari Depot Pertamina, minyak tanah 

diangkut menggunakan mobil tanki langsung disalur-

kan ke Pangkalan yang terjadwal mendapatkan 

minyak tanah subsidi.  

3.1.2 Gambaran Pendistribusian Minyak Tanah 

Subsidi 

Pendistribusian minyak tanah subsidi di Kabu-

paten Morowali berdasarkan kontrak kerjasama yang 

melibatkan PT. Pertamina sebagai pihak pertama 

selaku pemerintah, agen minyak tanah selaku pihak 

kedua dalam penyaluran dan Pangkalan minyak tanah 

selaku pihak ketiga yang berhubungan langsung 

dengan masyarakat. Dalam menyalurkan minyak 

tanah subsidi, suatu kontrak kerjasama antara PT. 

Pertamina dan Agen, agen dan pangkalan. Kontrak 

kerjasama ini mengatur sistem pendistribusian 

minyak tanah subsidi, yang berada dalam ranah 

privat, akan tetapi dalam pendistribusian ini juga 
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berada dalam ranah publik, dimana Pemerintah 

Daerah mengatur HET minyak tanah subsidi, dengan 

dikeluarkannya Surat Keputusan Bupati. 

a. Kontrak kerja antara PT. Pertamina dan Agen 

PT. Pertamina dengan UD. Agus Nomor: 472/ 

F17100/2010-S3. 

Kontrak kerjasama ini dilakukan untuk saling 

mengikatkan diri PT. Pertamina sebagai pihak pertama 

dan agen sebagai pihak kedua. Dalam kontrak kerja-

sama ini sudah baku, dimana agen tinggal menyetujui 

atau mengikuti peraturan yang sudah dibuat oleh PT. 

Pertamina. Agen tidak punya waktu untuk menawar 

dalam kontrak ini. Kontrak ini berlaku dalam satu 

tahun dan diperpanjang lagi di tahun berikutnya 

dengan orang yang sama (pasal 16 jangka waktu 

perjanjian). 

PT. Pertamina menjalin kerjasama dengan agen 

swasta dengan saling mengikatkan dalam dua kontrak 

kerjasama, pertama kontrak berdurasi dalam jangka 

waktu satu tahun dan akan diperpanjang lagi tahun 

berikutnya selama masih ada minyak tanah subsidi 

dan Agen tidak meninggal dunia.2 Isi kontraknya 

tentang hak dan kewajiban kedua pihak. 

                                                           
2 Wawancara  UD. Agus. Bpk Agus selaku pimpinan perusahaan. 

18 April 2012 



 

68 

Pasal 3 Ayat (1) Pihak pertama menetapkan 

jumlah minyak tanah yang akan disalurkan oleh 

pihak kedua secara harian dan/atau bulanan yang 
besarnya tertera pada lampiran yang selanjutnya 

menjadi bagian yang melekat dan tidak terpisah-

kan dengan surat perjanjian ini, penetapan 

jumlah/volume minyak tanah tersebut akan ber-

laku selama per 3 bulan. Jumlah atau volume 

minyak tanah akan di evaluasi setiap per 3 (tiga 
)bulan, dan dapat berubah sesuai dengan hasil 

evaluasi dari pihak pertama.  

 

Atas dasar inilah maka tiap tiga bulan PT. Perta-

mina menentukan jumlah volume yang diberikan pada 

Agen dalam jangka waktu tiga bulan untuk didistri-

busikan ke masyarakat.3 

Dalam Pasal 3 Ayat 5 yang isi nya Pihak kedua 

hanya dibenarkan menyalurkan minyak tanah 

bagi konsumen yang tujuan penggunaannnya 

untuk keperluan rumah tangga/usaha kecil (me-
masak dan lampu penerangan). Melalui pangkalan 

minyak tanah yang telah mempunyai kontrak 

dengan agen minyak tanah. Pemyaluran minyak 

tanah untuk tujuan diluar keperluan tersebut, 

harus terlebih dahulu mendapatkan ijin tertulis 

dari PT. Pertamina.  

 
Berdasarkan aturan ini maka sudah jelas bahwa 

minyak tanah disalurkan untuk masyarakat dan 

bukan untuk industri. 

Agen harus menunjuk  pangkalan sebagi titik 

serah minyak tanah di dalam daerah kerja pihak 

kedua dan melaporkan setiap tiga bulan daftar 

pangkalan minyak tanah yang ditunjuk oleh pihak 
kedua kepada pihak pertama yaitu PT Pertamina, 

apabila terjadi perubahan daftar pangkalan 

                                                           
3 Wawancara  UD. Menvi gunipta. Bpk. Menvi  selaku pimpinan 

perusahaan. 19 April 2012 
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minyak tanah pihak kedua wajib melaporkan 

kepada pihak pertama (Pasal 4 Ayat 2).  

 
 

 Dalam penunjukan pangkalan, agen diberikan 

kuasa untuk menunjuk pangkalan berdasarkan atur-

an ini. 

Agen wajib mengadakan kontrak dengan pangkal-

an minyak tanah yang ditunjukan dan menyam-

paikan salinan kontrak tersebut kepada pihak 

pihak pertama yaitu PT. Pertamina dalam penya-
luran minyak tanah kepada masyarakat, semua 

pangkalan minyak tanah pihak kedua wajib meng-

gunakan kartu kendali minyak tanah atas beban 

biaya pihak kedua (Pasal 4 Ayat 3).  

 

Dasar aturan ini yang menjadi landasan dalam 

kontrak kerjasama agen dan pangkalan.  

Pasal 4 ayat (4) agen menjamin dan bertanggung 

jawab penuh terhadap kebenaran keberadaan 
pangkalan minyak tanah dan pembinaan pangkal-

an minyak tanah yang ditunjuk oleh agen. 

 

Berdasarkan aturan ini, maka agen berhak 

sepenuhnya terhadap pangkalan yang ditunjuknya, 

apabila pangkalan melanggar, maka kewajiban agen 

membina pangkalan dan agen berhak mencabut ijin 

operasional. 

Pasal 8 ayat 1 PT. Pertamina atau petugas yang 

ditunjuk berhak untuk melakukan pemeriksaan 
baik bersifat administrative ataupun teknis oprasi-

onal dilingkungan agen dalam rangka penyaluran 

minyak tanah. 

Ayat 2 apabila PT. Pertamina menerima laporan 

dari masyarakat mengenai adanya pelanggaran-
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pelanggaran penyaluran minyak tanah termasuk 

namun tidak terbatas kepada pengoplosan, penim-

bunan dan hal-hal lain yang berkaitan dengan 
tugas agen maka agen wajib memberikan infor-

masi data-data yang sebenarnya kepada PT. 

Pertamina. 

 

Dalam aturan ini agen harus memberikan infor-

masi yang jelas ke PT. Pertamina jika terjadi pelang-

garan pendistribusian minyak tanah subsidi. 

Dalam Pasal 14 diatur tentang jenis pelanggaran 

dan sanksi. PT. Pertamina akan memberikan sanksi 

berupa pencabutan ijin operasional jika agen tidak 

menaati kontrak ini dan tidak mampu membina dan 

mengawasi pangkalannya dalam melaksanakan penya-

luran minyak tanah dan agen wajib memberikan 

sanksi kepada Pangkalan, jika pangkalan tersebut 

melakukan pelanggaran pendistribusian minyak tanah 

subsidi. 

 
b. Kontrak kerjasama antara agen dan pangkalan 

Dalam pendistribusian minyak tanah sampai 

masyarakat, agen mengadakan kontrak kerjasama 

dengan pangkalan berupa kontrak A.T.M. dengan 

pangkalan No. 01/AT/MRL/2011, masa berlaku 

kontrak nya satu tahun dan bisa diperpanjang lagi 

tahun berikutnya jika tidak terjadi pelangaran dan 

agen bertanggung jawab penuh terhadap pangkalan.4  

                                                           
4 Wawancara  UD. Agus. Bpk. Agus selaku pimpinan perusahaan. 

18 April 2012 
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Hak dan kewajiban para pihak yakni; 

Agen: 

 Memberikan volume kontrak, 2 KL per Bulan. 

 Harga Penjualan kepada Pangkalan Rp. 2.770/ 
Liter. 

 Menyalurkan minyak tanah kepada pangkalan 
sesuai volume kontrak selama tidak ada peru-

bahan jatah dan Pertamina. 

 Melaksanakan pengawasan terhadap penjual-
an minyak tanah oleh Pangkalan. 

 
Pangkalan: 

 Memiliki izin usaha dari Pertamina daerah. 

 Tidak menjual kepada industri, dan atau 
konsumen lain, selain konsumen rumah 
tangga. 

 Tidak menjual minyak tanah dalam jumlah 
besar, lebih dari 25 Liter. 

 Tidak menjual minyak tanah diatas harga HET 
yang telah di tetapkan Pemerintah Daerah 

setempat. 

 Tidak dibenarkan memindahkan lokasi png-
kalan ke tempat lain. 

 Wajib memasang papan pangkalan ditempat 
yang mudah dibaca dengan mencantumkan 
HET. 

 Tidak ada kontrak dengan Agen lain. 

 

Sanksi: 

Pelanggaran atau tidak dipenuhinya ketentuan-

ketentuan dan persyaratan-persyaratan tersebut 
diatas dapat mengakibatkan batalnya kontrak ini 

tanpa adanya tuntutan apapun kepada agen. 
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c. Peraturan Pemerintah 

Ketiga pihak ini tunduk pada peraturan perun-

dang-undangan 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. Permen ini mengatur harga jual eceran minyak 

tanah subsidi 2500/liter dan berlaku seluruh 

Indonesia yang masih menerima kebijakan pendis-

tribusian minyak tanah subsidi dari pemerintah.  

Selanjutnya dalam pengaturan di tiap-tiap 

daerah, diatur dalam SK Gubernur Sulawesi Tengah 

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

juni 2008, SK ini mengatur harga eceran minyak 

tanah subsidi dari pusat pengambilan minyak tanah 

yang sering di sebut Depot, radius 0 km sampai radius 

40 km harga nya 2.900/liter.  

Dengan rincian: 

 harga Ex instalasi pertamina 

ditambah PPN 10%...........................Rp2.500/liter 

 ongkos/tariff angkutan radius 

40 km dari instalasi/ depot 
Suplay Point dengan mobil  

Tangki………………………………….….Rp. 180/liter 

 margin agen/penyalur………………...Rp. 90/liter 

 margin pangkalan………………………Rp. 130/liter 

HET minyak tanah per liter              Rp. 2.900/liter   
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SK Gubernur dirasakan tidak akan bisa mewa-

kili tiap daerah kabupaten, dikarenakan tiap kabu-

paten berbeda-beda tingkat kesulitan transportasinya 

atau jangkauan untuk penyaluran minyak tanah 

subsidi. Oleh sebab itu dikembalikan ke tiap kepala 

pemerintahan kabupaten maupun kota dalam menen-

tukan harga eceran di tiap masing-masing daerahnya, 

dengan berdasarkan SK Gubernur dan SK Kabupaten 

maupun kota hanya menerapkan harga eceran minyak 

tanah subsidi di atas radius 40 km.5  

Keputusan Bupati Morowali No: 108.45/SK. 

0165/EKBANG/2008 Tentang Penetapan Harga Ecer-

an Tertinggi (HET) minyak tanah tingkat pangkalan di 

Kabupaten Morowali. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                           
5 Wawancara Bpk Ignatius Dewanto kepala Depot Pertamina 

Kolonodale.Jam 09:05 wita tanggal 26 Mei 2012. 
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Tabel 3.1  
Penetapan Harga Eceran Tertinggi (HET) 

Minyak Tanah Tingkat Pangkalan Di Kabupaten 
Morowali. 

Perincian  RADIUS 

40-80 km 80-120 km 120 km ke atas 

Harga ex insta-
lasi pertamina 
ditambah PPN 
10% 

Rp. 2.500/liter Rp. 2.500/liter Rp. 2.500/liter 

Margin Agen Rp. 150/liter Rp. 150/liter Rp. 150/liter 

Ongkos Angkut/ 
Transportasi 
darat 

Rp. 350/liter Rp. 450/liter Rp. 550/liter 

Harga 
Pangkalan 

Rp. 3.000/liter Rp. 3.100/liter Rp. 3.200/liter 

Margin 
Pangkalan 

Rp. 150/liter Rp. 150/liter Rp. 150/liter 

HET minyak 
tanah 

Rp. 3.150/liter Rp. 3.250/liter Rp. 3.350/liter 

Sumber: SK Bupati nomor : 108.45/5k.0165/EKBPANG/2008 

 

Dari penjelasan dalam pendistribusian minyak 

tanah subsidi di Kabupaten Morowali, dalam ranah 

privat kontrak kerja yang dilakukan antara PT. Perta-

mina dan Agen, Agen dan Pangkalan. Dalam ranah 

publik peraturan Permen ESDM No 01 Tahun 2009 

yang sebelumnya Permen ESDM No 16 Tahun 2008 

sampai SK Bupati dalam menentukan HET minyak 

tanah subsidi.  

Keterkaiatan Permen ESDM No 01 Tahun 2009 

yang sebelumnya Permen ESDM No 16 Tahun 2008 

dengan SK Kepala Daerah Gubernur maupun Bupati 

dalam menentukan harga yaitu pijakan kepala daerah 

dalam menentukan harga minyak tanah subsidi 

sebagai dasar harga. 
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Hal ini dilakukan oleh kepala daerah untuk me-

lindunggi pengusaha dalam menjalankan kebijakan 

pendistribusian minyak tanah, sehingga kepala daerah 

mengambil tindakan mengeluarkan SK yang di dalam-

nya sudah termasuk keuntungan Agen dan Pangkalan 

sampai harga minyak tanah subsidi di masyarakat.  

Kebijakan ini bisa berjalan dan pengusaha juga bisa 

mendapatkan keuntungan dari penjualan minyak 

tanah subsidi.  

 
3.1.2 Fakta Pelanggaran Pendistribusian Minyak 

Tanah Subsidi di Kabupaten Morowali 

a. Penjualan minyak tanah subsidi di atas HET 

(Harga Eceran Tertinggi) 

Pangkalan melakukan penjualan minyak tanah 

subsidi di atas HET, sistem menjual minyak tanah ke 

masyarakat dengan harga Rp. 10.000/3 liter, harga 

normalnya Rp. 2.900/liter dikarenakan pangkalan 

masih berada dekat radius 40 km dari Depot PT. 

Pertamina.6 Kasus ini terjadi dalam pengawasan agen 

UD. Agus di Desa Kolonodale. Salah satu masyarakat 

di sekitar pangkalan Bapak Jamaludin tidak merasa 

dirugikan, dikarenakan minyak tanah masih mudah 

didapat dan tidak berpengaruh dengan harga HET 

                                                           
6 Wawancara Pangkalan Bpk Jamaludin di Desa Kolonodale 

kelurahan pelita jalan teratai no 5. 20 juni 2012. 



 

76 

yang tidak normal.7 Dalam menanggapi kasus pang-

kalan bapak Jamaludin dari pihak agen UD. Agus 

selaku pengawas, hal ini tidak boleh dilakukan dan 

apabila dilakukan kenaikan HET maka akan dicabut 

ijin Pangkalannya, akan tetapi pihak agen membiar-

kan selama masyarakat tidak keberatan. 8 

Penulis mengambil sampel Pangkalan Daeng 

Arsad yang terletak dekat laut berada di Desa 

Kolonodale di bawah pengawasan agen UD. Menvi 

Gunipta. Pangkalan menjual minyak tanah ke masya-

rakat Kepulauan dengan harga Rp. 3.500/liter. Pada 

kontrak yang telah disepakati agen dan pangkalan, 

pangkalan tidak diperbolehkan memindahkan pang-

kalan atau menjual minyak tanah subsidi di luar 

kawasan pangkalan yang sudah ditentukan oleh agen.  

Pangkalan menerima minyak tanah subsidi dari 

agen satu minggu dua kali, tiap menerima minyak 

tanah mendapatkan dua drum. Dalam pembagian 

yang dilakukan oleh pangkalan yaitu satu drum dijual 

ke masyarakat dengan cara seperti pangkalan di atas 

dan satu drumnya lagi dijual ke desa kepulauan.9  

Masyarakat sekitar tidak mengetahui sistem 

penjualan yang dilakukan Pangkalan Daeng Arsad, 

masyarakat yang terpenting selama satu minggu bisa 

                                                           
7
 Wawancara masyarakat ibu ida, setelah membeli minyak tanah. 

20 juni 2012. 
8 Wawancara UD.Agus. Bpk. Agus selaku pimpinan perusahaan. 

28 juni 2012. 
9 Wawancara  Pangkalan Daeng Arsad di Desa Kolonodale Gg 

nangka tepi pantai.21 juni 2012. 
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mendapatkan minyak tanah dengan mudah, walaupun 

harga yang diterimanya tidak sesuai HET.10 Pihak 

agen UD. Menvi Gunipta tentang keberadaan pangkal-

annya, akan tetapi tanggapan dari agen UD. Menvi 

Gunipta jika benar terjadi maka pangkalan tersebut 

akan dicabut ijinnya, dan akan dipindahkan ke orang 

lain yang bersedia jadi pangkalan.11 

Pangkalan Daeng Bahar di Desa Bungku dalam 

pengawasan agen UD. Agus menjual minyak tanah di 

atas HET dengan cara, menjual ke perbatasan 

Sulawesi Tengah dan Sulawesi Tenggara, satu drum 

dijual ke perbatasan dengan menjual per drum dan 

satunya dijual ke masyarakat sekitar dengan harga 

dua kali lipat dari harga HET normal Rp. 3.350/liter12. 

Masyarakat sekitar pernah mengetahui minyak 

tanah subsidi dijual ke perbatasan, masyarakat 

mengetahuinya sudah pernah agen UD. Agus membe-

rikan sanksi, berupa pencabutan ijin Pangkalan13. 

Masyarakat hanya bisa menerima keberadaan seka-

rang dengan HET tidak normal dan lebih mementing-

kan bisa mendapatkan minyak tanah subsidi dengan 

mudah. 

                                                           
10

 Wawancara masyarakat Daeng Bece. 22 juni 2012. 
11

 Wawancara UD.Menvi gunipta . Bpk. Menvi selaku pimpinan 

perusahaan. 27 juni 2012. 
12 Wawancara  Pangkalan Daeng Bahar bertempat tingal jalan 

raya Bungku No18.25 juni 2012 
13

 Wawancara masyarakat Daeng Saifudin. 25  juni 2012. 



 

78 

Penulis menanyakan ke agen UD. Agus tentang 

kasus ini, agen sudah menggambil tindakan yaitu 

mencabut ijin pangkalan tersebut, akan tetapi agen 

harus menunjuk pangkalan yang berada di sekitar 

wilayah tersebut, sehingga kasus ini berulang-ulang 

ada di masyarakat. Hal inilah yang menjadi dilema 

bagi agen dalam menanggapi kasus ini.14 

 

b. Penimbunan minyak tanah subsidi yang dilaku-

kan oleh Pangkalan 

Pangkalan bapak Windiarto di Desa Bungku  

dalam pengawasan Agen UD. Menvi Gunipta menjual 

minyak tanah subsidi dengan HET normal atau harga 

sesuai terhadap keluarganya, akan tetapi minyak 

tanah subsidi itu dibelinya melebihi kesepakatan 

kontrak kerja agen dan pangkalan, dimana dalam 

aturannya pangkalan tidak diperbolehkan menjual 

minyak tanah subsidi terhadap satu orang, lebih dari 

25 liter. Pada kenyataannya, pangkalan menjual 

minyak tanah melebihi 25 liter terhadap keluarganya, 

hal ini dilakukan karena pangkalan tersebut hanya 

mendapatkan minyak tanah subsidi satu drum tiap 

satu minggu dua kali. Minyak tanah tersebut disimpan 

dan akan dijual kembali dengan harga yang tinggi ke 

                                                           
14

 Wawancara UD.Agus. Bpk. Agus selaku pimpinan perusahaan. 

28 juni 2012. 
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masyarakat, jika di pangkalan minyak tanah sudah 

habis.15 

Pangkalan ini melakukannya berdasarkan kebu-

tuhan ekonomi yang semakin tinggi dan memanfaat-

kan minyak tanah subsidi yang murah tetapi sulit 

dicari bagi masyarakat. Faktor pendorong bagi pang-

kalan-pangkalan untuk berbuat curang, dan menda-

patkan keuntungan yang maksimal. Pangkalan tidak 

merasa takut apabila dicabut ijin dari agen, dikare-

nakan sistem yang mereka lakukan terus berada 

dalam masyarakat dan sanksi yang tidak tegas. 

Dikatakan salah satu pangkalan bapak Mafud di desa 

Bungku.16  

Berdasarkan wawancara dengan ibu Wati selaku 

masyarakat yang ada di daerah pangkalan bapak 

Windiarto menyatakan bahwa pada saat minyak tanah 

subsidi belum diantarkan oleh agen, sudah banyak 

jerigen menumpuk di pangkalan. Saat mobil tangki 

milik Agen menuangkan minyak tanah ke drum, 

dalam hitungan jam minyak tanah hari itu juga habis, 

sehingga masyarakat tidak mendapat bagian minyak 

tanah.17 Menurut ibu Siti yang melihat kejadian ini, 

mengatakan bahwa yang terpenting minyak tanah 

                                                           
15

 Wawancara  Pangkalan Bpk Windiarto desa transmigrasi V.25 

juni 2012. 
16

 Wawancara  Pangkalan Bpk Mafud bertempat tinggal di desa 

Bungku jln. Yosudarso no: 10. 25 juni 2012. 
17

 Wawancara masyarakat ibu Wati. 25  juni 2012. 
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masih mudah didapatkan dan tidak pernah merasa-

kan HET minyak tanah yang tidak normal.18  

Dalam fakta yang terjadi di lapangan, dari pihak 

agen UD. Menvi Gunipta belum pernah mandapatkan 

laporan dari masyarakat, dan jika ada laporan dari 

masyarakat, maka masyarakat hanya meminta volume 

minyak tanah ditambah, akan tetapi pihak agen hanya 

bisa menyanggupi satu minggu dua kali penerimaan 

minyak tanah dan tiap penerimaan minyak tanah 

hanya satu drum yang diterima oleh pangkalan, dika-

renakan minyak tanah mulai dikurangi oleh peme-

rintah.19 

 
c. Fakta mengenai pengawasan minyak tanah 

subsidi 

Pemerintah Daerah selaku pihak yang menge-

luarkan SK, tidak lagi memberikan pengawasan terha-

dap kebijakan yang telah dikeluarkannya. Pemerintah 

daerah hanya sebatas memberikan peranan pada 

camat, lurah dan kepala desa dalam mengawasi pen-

distribusian minyak tanah subsidi, dan jika terjadi 

pelangaran pendistribusian minyak tanah subsidi 

maka diharapkan untuk melaporkan kepada polisi jika 

terjadi penimbunan. 

                                                           
18

 Wawancara masyarakat ibu Siti. 25  juni 2012. 
19

 Wawancara UD. Menvi gunipta  bapak Menvi selaku pimpinan 

perusahaan. 27 juni 2012. 
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Pelanggaran berupa HET yang tidak normal, 

maka dilaporkan ke PT. Pertamina melalui surat atau 

laporan lisan secara langsung. Mengenai sanksi jika 

terjadi pelanggaran pendistribusian minyak tanah 

subsidi, dalam SK tidak adanya sanksi yang tercan-

tum. Sehingga Pemerintah Daerah menyerahkan 

pengawasan ke pihak PT. Pertamina untuk membina 

dan menindak tegas jika terjadi penyelewengan 

minyak tanah subsidi. 20 

Pihak polisi tidak proaktif dalam menangani 

permasalahan pendistribusian minyak tanah subsidi, 

dengan alasan pihak polisi merasa harus ada laporan 

dari masyarakat untuk memberikan informasi jika 

terjadi peneyelewenggan minyak tanah dan pihak 

kepolisian berasumsi masyarakat tidak sadar terhadap 

pelanggaran dan mungkin saja terlibat dalam perma-

salahan ini.21  

Pihak kepolisian juga tidak bisa menangkap 

atau memenjarakan pelanggar berdasarkan penyele-

wengan minyak tanah dalam kenaikan HET, polisi 

tidak mengetahui pasal apa yang pantas untuk di-

                                                           
20 Wawancara  wakil Bupati Morowali bapak Sumisi Marunduh, 

SH.,M.Hum.Jam 14:00 wita, tanggal 7 Juni 2012.  

21 Wawancara Kapolsek Kecamatan Petasia IPTU Inyoman Raka 

Jam 09:24 wita, Rabu, 16 Mei 2012. 
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pidanakan. Polisi hanya bisa menangkap jika terjadi 

penimbunan minyak tanah.22 

PT. Pertamina dan Agen dalam pengawasan 

minyak tanah subsidi, PT. Pertamina memberikan 

kekuasaan terhadap agen. Dalam hal ini agen bertin-

dak mengawasi pangkalan-pangkalannya dan jika 

terjadi pelanggaran maka agen berhak untuk men-

cabut ijin pangkalan tersebut dan memberitahukan 

kepada PT. Pertamina jika terjadi pencabutan ijin 

pangkalan.  

PT. Pertamina tidak turun langsung dalam 

mengawasi dan hanya dibantu oleh agen, akan tetapi 

PT. Pertamina mempunyai program yang telah dilaku-

kan dalam mengendalikan harga minyak tanah subsidi 

dalam masyarakat. 

 PT. Pertamina dan Agen dalam Pasal 5 ayat 1 

yag berbunyi:  

Pihak Pertama yang dimaksudkan PT. Pertamina 

dapat memberikan operasi pasar pada wilayah 

operasi pihak kedua yang dimaksud agen apabila 

dinilai keadaan wilayah yang dimaksud benar-
benar membutuhkan penambahan minyak tanah 

yang dilakukan secara ketat dan selektif sesuia 

dengan volume minyak tanah yang telah ditetap-

kan oleh pihak pertama dan tetap tidak melebihi 

quota yang telah ditetapkan oleh Pemerintah.  

 

Dalam pengertiannya, yang dimaksudkan dinilai 

keadaan wilayah yang dimaksud benar-benar membu-

                                                           
22Wawancara Kapolsek Kecamatan Bungku Kota AKP Paulus 

Morik.  Jam 09:24 wita, Selasa, 15 Mei 2012. 
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tuhkan penambahan minyak tanah yaitu jika hari raya 

besar seperti idul fitri ataupun natal, maka PT. 

Pertamina memberlakukan operasi pasar, guna 

mengontrol dan mengawasi HET minyak tanah secara 

langsung, dengan menjualnya secara langsung ke 

masyarakat tanpa melalui Pangkalan.23  

Dari pihak Agen sendiri dalam pengawasan 

pendistribusian minyak tanah subsidi, dengan cara 

mendengarkan keluhan dari masyarakat. Jika terjadi 

pelanggaran yang dilakukan oleh Pangkalan, masya-

rakat bisa memberitahukan secara langsung ke Agen 

atau menelpon Agen untuk memberitahukan pang-

kalan melakukan kecuranggan dalam pendistribusian 

minyak tanah subsidi.24 

 

3.2  Analisis 

3.2.1 Implementasi kebijakan pendistribusian 

minyak tanah subsidi di Kabupaten 

Morowali 

Untuk melihat dan mengupas pemasalahan yang 

terjadi secara jelas, maka perlu diuraikan secara ber-

urutan hal-hal apa saja sehingga kebijakan pendis-

                                                           
23 Wawancara bapak Ignatius Dewanto kepala Depot Pertamina 

Kolonodale.Jam 09:05 wita tanggal 26 Mei 2012. 

24 Wawancara UD. Agus. bapak Agus selaku pimpinan perusa-

haan. 28 juni 2012. 
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tribusian minyak tanah subsidi di Kabupaten Morowali 

tidak berjalan semestinya. 

Pada awalnya agen dan pangkalan sudah mem-

buat ikatan kontrak dalam mendistribusikan minyak 

tanah subsidi. Kontrak ini sudah berasaskan propor-

sionalitas, dimana sudah terjadi pertukaran hak dan 

kewajiban bagi kedua belah pihak, sehingga dilihat 

dari sudut keadilan dalam pendistribusian ini, sudah 

dikatakan adil bagi konsep keadilan John Rawls. Asas 

proporsionalitas dapat dilihat dari hak agen menerima 

uang dari hasil penjualan minyak tanah ke pangkalan 

dan kewajiban agen memberikan minyak tanah 

dengan volume yang sudah ditetapkan ke pangkalan 

dan melaksanakan pengawasan terhadap penjualan 

minyak tanah oleh pangkalan. Pangkalan hanya mene-

rima minyak tanah yang sudah disepakati dan kewa-

jibannya tidak menjual minyak tanah di atas HET 

yang sudah ditetapkan oleh pemerintah. 

Pangkalan melakukan pelanggaran ketentuan isi 

kontrak yaitu menjual minyak tanah subsidi di atas 

HET yang sudah disepakati dalam kontrak dan me-

mindahkan penjualan minyak tanah subsidi ke daerah 

lain tanpa pengetahuan dari agen. Pangkalan melang-

gar ketetapan SK Pemerintah dalam menentukan HET 

minyak tanah. 

Dalam permasalahan ini juga terjadi, pelanggar-

an etika bisnis oleh pelaku usaha (pangkalan): 
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 Pangkalan menggambil kesempatan dalam penjual-

an minyak tanah subsidi ke masyarakat, dalam hal 

ini prinsip kejujuran, Pertama jujur dalam peme-

nuhan syarat-syarat perjanjian dan kontrak. Pang-

kalan tidak jujur dalam memenuhi isi kontrak dan 

melanggar kesepakatan yang sudah disepakati 

tentang penjualan minyak tanah subsidi harus 

menggunakan HET dan pangkalan dengan kasat 

mata memindahkan pangkalan yang sudah ditentu-

kan ke daerah lain tanpa sepengetahuan agen. 

 Kedua kejujuran dalam penawaran barang atau 

jasa dengan mutu dan harga yang sebanding. 

Pangkalan tidak jujur dalam menawarkan minyak 

tanah subsidi degan cara menaikan harga yang 

telah disepakati. Hal inilah yang melangar etika 

berbisnis dalam dunia bisnis, walaupun dunia 

bisnis selalu berjalan dengan keuntungan yang 

sebanyak-banyaknya, akan tetapi harus juga meli-

hat sisi kejujuran dalam menjalankan perusahaan 

yaitu pangkalan.  

 Prinsip keadilan dituntutkan agar setiap orang 

diperlakukan secara sama sesuai dengan aturan 

yang adil dan sesuai dengan kriteria yang rasional, 

objektif, serta dapat dipertanggungjawabkan. 

Prinsip keadilan dalam etika bisnis inilah, pang-

kalan tidak mentaatinya, pangkalan menjual 

minyak tanah melebihi 25 liter terhadap keluarga-
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nya. Pada kontrak yang sudah disepakati, pangkal-

an tidak diperbolehkan menjual 25 liter kepada 

satu keluarga. Hal semacam inilah yang membe-

dakan dalam memperoleh minyak tanah, keadilan 

tidak dirasakan oleh masyarakat dalam mendapat-

kan minyak tanah. Dalam teori keadilan John 

Rawls hanya berada pada ranah kontrak yang dise-

pakati oleh agen dan pangkalan, akan tetapi kea-

dilan dalam mendapatkan minyak tanah subisidi 

tidak di dapatkan oleh masyarakat. 

Implementasi kebijakan Pemerintah dalam pen-

distribusian minyak tanah subsidi dilihat dari Teori 

berkerjanya hukum. 

 
a. Faktor Regulasi (law making) 

Kebijakan pendistribusian minyak tanah di 

Kabupaten Morowali sudah tersusun dari ranah publik 

yaitu peraturan perundang-undangan hingga sampai 

pada surat keputusan Bupati dan ranah privat yaitu 

kontrak kerjasama yang dilakukan oleh PT. Pertamina 

dan Agen, Agen dan pangkalan, semuanya itu melin-

dungi dan mengatur kebijakan pendistribusian minyak 

tanah hingga sampai pada masyarakat. 

Kebijakan ini lahir dikarenakan dorongan dari 

masyarakat agar minyak tanah masih gampang dida-

patkan oleh masyarakat yang kurang akses kendaraan 

dan harga minyak tanah masih bisa dijangkau oleh 

masyarakat. Dalam hal ini PT. Pertamina sebagai 
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penyuplai bahan bakar minyak dan mempertegas 

keberadaan PT. Pertamina dalam Pasal 10 Perpres 71 

Tahun 2005, bahwa intinya PT. Pertamina ditugaskan 

untuk melaksanakan penyedia dan pendistribusian 

jenis BBM tertentu (premium, solar, dan minyak 

tanah) di seluruh Indonesia.  

PT. Pertamina merupakan perusahaan negara 

untuk menyalurkan minyak tanah subsidi, pemerintah 

mengeluarkan PerMen ESDM No. 01 Tahun 2009 

untuk menentukan harga minyak tanah subsidi di 

seluruh Indonesia. Dari peraturan inilah muncul kebi-

jakan di tiap-tiap provinsi dalam menentukan harga 

minyak di daerahnya.  

Surat Keputusan Gubernur dalam menentukan 

harga minyak tanah subsidi, SK ini hanya berlaku 

pada HET minyak tanah dalam radius 40 km dari 

Depo PT. Pertamina sampai pangkalan. Dalam menen-

tukan HET minyak tanah subsidi diatas radius 40 km, 

SK Bupati atau walikota yang menggaturnya, dengan 

asumsi Bupati maupun walikota lebih mengetahui 

daerahnya. 

Pemerintah daerah sebagai pembuat surat 

keputusan dalam menentukan HET minyak tanah, 

Pemerintah Daerah tidak melakukan peran yang 

dimainkan atau mengawal kebijakan ini agar berjalan 

sesuai tujuan untuk masyarakat. Pemerintah Daerah 

Kabupaten Morowali hanya sebatas memberikan SK.  
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Kelemahan peraturan/SK Bupati dalam menga-

tur pendistribusian minyak tanah, tidak adanya 

sanksi yang mengatur jika terjadi penyelewengan 

minyak tanah subsidi. Untuk itu seharusnya terlebih 

dahulu ada Peraturan Daerah (Perda) untuk menjadi 

payung hukum dalam menggatur kebijakan Pemerin-

tah Daerah, dikarenakan menyangkut hajat hidup 

orang banyak. Sebaiknya Perda mempunyai sanksi 

pidana, supaya memiliki landasan hukum untuk 

mengeluarkan sanksi, bagi pelaku usaha yang melang-

gar ketentuan.  

Kebijakan pendistribusian minyak tanah subsidi 

ini juga berada pada ranah hukum privat dimana 

adanya kontrak pertama yang dilakukan antara PT. 

Pertamina dan Agen untuk berkerjasama dalam 

penyaluran minyak tanah, kontrak kedua yang dilaku-

kan antara agen dan pangkalan untuk berkerjasama 

dalam penyaluran minyak tanah subsidi sampai 

masyarakat. Dalam kontrak sudah jelas sanksi yang 

diterapkan yaitu PT. Pertamina mencabut ijin agen jika 

tidak bisa membina pangkalan dan agen mencabut ijin 

operasional pangkalan jika melanggar isi kontrak. 

 
b. Faktor Law Enforcement 

Penegakan hukum dalam ranah privat, PT. 

Pertamina memberikan teguran terhadap Agen, jika 

pangkalan yang dikuasai oleh Agen melakukan pelang-

garan dari isi kontrak. Dari pihak Agen sebagai rekan 

kerja PT. Pertamina sudah melakukan pencabutan ijin 
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operasional Pangkalan yang melanggar dan merugikan 

masyarakat, akan tetapi apabila ada pelaku baru yang 

melakukan pelanggaran, masyarakat sebagai peme-

gang peran dalam teori Robert B. Seidman tidak 

melakukan umpan balik atau laporan ke penegak 

hukum yaitu PT. Pertamina dan Agen jika terjadi 

pelanggaran. Masyarakat selama ini merasa dirugikan 

tetapi membiarkan, karena masyarakat masih bisa 

mendapatkan minyak tanah subsidi walaupun harga 

sudah tidak menggikuti HET.  

Penegak hukum dalam ranah publik, polisi 

sebagai penegak hukum tidak bisa menjadi pemecah 

dalam penyelesaian permasalahan ini, hal ini dika-

renakan ruang gerak polisi tidak begitu jelas, HET 

minyak tanah melambung tinggi di masyarakat tidak 

bisa dikenakan pidana dan polisi hanya bisa menang-

kap tangan jika terjadi penimbunan minyak tanah. Hal 

ini didukung tidak adanya koordinasi PT. Pertamina 

dan pihak kepolisian. 

SK Bupati yang dikeluarkan Pemerintah Daerah, 

tidak memuat adanya sanksi, SK hanya mengatur 

harga minyak tanah subsidi. Sebaiknya SK Bupati 

berlandaskan Perda dalam mengatur pendistribusian 

minyak tanah subsidi. 
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c. Faktor Pemegang Peran 

Pangkalan dan masyarakat sebagai pemegang 

peran, masyarakat tidak melaporkan atau memberi 

umpan balik ke Pemerintah Daerah Kabupaten 

Morowali dan PT. Pertamina. Masyarakat merasa 

nyaman, dikarenakan minyak tanah subsidi masih 

bisa didapatkan. Akan tetapi keadilan pada masya-

rakat untuk mendapatkan minyak tanah subsdi dari 

pangkalan tidak terpenuhi. Seharusnya masyarakat 

aktif melaporkan kepada Pemerintah Daerah dan PT. 

Pertamina, jika terjadi penyelewengan minyak tanah 

subsidi. Sehingga Pemerintah Daerah dan PT. Perta-

mina akan mencari solusi untuk mengatasi atau 

merubah regulasi yang dibuat selama ini.  

 Pangkalan tidak taat pada Surat Keputusan 

Bupati dalam menentukan harga minyak tanah. 

Dalam hal ini penulis menggunakan teori keadilan 

John Rawls yang dikenal degan keadilan sebagai kese-

taraan, dimana tidak boleh seseorang mendominasi 

atau mengambil kesempatan yang tidak adil. Pangkal-

an mengambil keuntungan pada saat mendominasi 

atau menjadi pihak terakhir dalam penyaluran minyak 

tanah subsidi, sehingga masyarakat untuk mendapat-

kan minyak tanah subsidi tidak merasakan keadilan 

yang dikemukakan oleh John Rawls. Prinsip keadilan, 

pangkalan tidak bersikap adil dalam menyalurkan 

minyak tanah subsidi. Dari data yang diperoleh pang-

kalan menyalurkan minyak tanah subsidi ke keluar-

ganya dengan lebih, pada aturannya satu keluarga 
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mendapatkan jatah 5 liter tiap penyaluran minyak 

tanah subsidi. 

Bekerjanya kekuatan- 

Kekuatan personal dan social. 

 

 

Ub                                                     Ub 

   Nrm                                         Pd 

                   Penerapan sanksi 

 

                               Ub 

Bekerjanya kekuatan-                 Bekerjanya kekuatan- 

Kekuatan  personal                     kekuatan personal 
dan sosial                                    dan social 

 
keterangan: 

Ub= umpan balik, Nrm= Norma 

Pd= Peran yang dimainkan 

 

Implementasi kebijakan pendistribusian minyak 

tanah subsidi tidak berjalan sesuai yang dicita-cita-

kan. Kebijakan seakan tumpul dalam penegakan 

hukum yang dilakukan oleh Pemerintah, dikarenakan 

SK hanya mengatur HET minyak tanah. Seharusnya 

SK dilindunggi Perda dan memuat sanksi dalam Perda. 

Sanksi hanya berada pada kontrak antara PT. 

Regulasi: 

SK (publik) 

Perjanjian (privat) 

Pemegang peran: 

Pangkalan / 

Masyarakat 

Penegak Hukum: 
PT Pertamina dan 
Agen (Privat) 
Pemerintah ( publik) 
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Pertamina dan Agen, Agen dan Pangkalan. Penegakan 

hukum yang dilakuan PT. Pertamina dan Agen belum 

maksimal, karena masih ada pangkalan yang melaku-

kan penyelewengan pendistribusian minyak tanah 

masih dalam masyarakat. 

Pemerintah Daerah tidak memberikan dampak 

keadilan bagi masyarakat karena SK yang dikeluarkan 

tidak bisa melindunggi pendistribusian minyak tanah 

subsidi, seharusnya minyak tanah subsidi untuk hajat 

hidup orang banyak harus didukung dengan adanya 

Perda yang dikeluarkan Pemerintah Daerah. Keadilan 

hanya berada pada kontrak kerja PT. Pertamina dan 

Agen, Agen dan Pangkalan, tetapi keadilan yang di-

maksudkan John Rawls tidak dirasakan oleh masya-

rakat dalam mendapatkan minyak tanah subsidi. 

 
2. Upaya penanggulangan praktik penyelewegan 

pendistribusian minyak tanah di Kabupaten 

Morowali 

a. Penyusunan Peraturan Daerah (Perda) dalam 

mengatur pendistrubusian minyak tanah subsidi 

Pemerintah Daerah sebaiknya membuat Peratur-

an Daerah dalam mengawal kebijakan pendistribusian 

minyak tanah subsidi, tidak hanya mengeluarkan SK 

Bupati saja. Pemerintah Daerah dalam membuat Perda 

tidak hanya mementingkan sanksi saja, akan tetapi 

membawa dampak positif bagi masyarakat. Perda 

harus berlandaskan pada norma-norma yang berkem-
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bang dalam masyarakat, sehingga Perda yang akan 

lahir benar-benar membawa aspirasi masyarakat dan 

mempunyai tujuan hajat hidup orang banyak.  

Perda memuat kewajiban para pihak yang ter-

kait, tentang pentingnya pendistribusian minyak 

tanah subsidi ke masyarakat agar tepat sasaran, se-

hingga para pihak terkait dalam hal ini PT. Pertamina, 

Agen, Pangkalan dan Masyarakat mempunyai suatu 

tanggung jawab dengan adanya Perda yang ada. Maka 

pendistribusian minyak tanah subsidi yang dilakukan 

benar-benar menjalankan fungsinya dan menaati 

peraturan dan perjanjian yang sudah ada. Dalam 

Perda juga memuat, memberdayakan pamong untuk 

berkoordinasi dalam pengawasan pendistribusian 

minyak tanah.  

 
b. Peningkatan Pengawasan 

PT. Pertamina dan Agen dalam pengawasan yang 

dilakukan ke Pangkalan tidak secara rutin dilakukan, 

PT. Pertamina dan Agen tidak aktif untuk melihat atau 

memantau secara langsung pendistribusian minyak 

tanah subsidi sampai Pangkalan. PT. Pertamina dan 

Agen akan bertindak, jika ada laporan dari masyara-

kat, selama tidak adanya laporan, PT Pertamina hanya 

akan melihat laporan tiga bulanan yang dilakukan 

oleh agen, dan dari agen hanya akan menunggu lapor-
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an dari supir tangki minyak tanah tentang kendala-

kendala dalam pendistribusian minyak tanah subsidi. 

Dalam isi Kontrak PT. Pertamina dan Agen Pasal 

5 Ayat 1 Pihak Pertama yang dimaksudkan PT. Perta-

mina dapat memberikan operasi pasar pada wilayah 

operasi pihak kedua yang dimaksud Agen apabila 

dinilai keadaan wilayah yang dimaksud benar-benar 

membutuhkan penambahan minyak tanah yang dila-

kukan secara ketat dan selektif sesuia dengan volume 

minyak tanah yang telah ditetapkan oleh pihak perta-

ma dan tetap tidak melebihi quota yang telah ditetap-

kan oleh pemerintah. Dalam aturan ini menjadi salah 

satu penanggulangan penyelewengan pendistribusian 

minyak tanah. PT. Pertamina menunjuk agen untuk 

menjual langsung ke masyarakat tanpa melalui pang-

kalan, hal ini sering dilakukan pada hari raya besar 

seperti Idul Fitri maupun Natal, sehingga masyarakat 

akan merasakan keadilan harga yang sebenarnya dari 

yang sudah ditentukan Pemerintah Daerah.  

Program ini bisa dikatakan sukses karena pang-

kalan sudah tidak lagi mendapatkan minyak tanah, 

akan tetapi program operasi pasar tidak dilakukan 

terus menerus, sehingga penyelewengan masih terus 

ada dan berlangsung.  

Pemerintah daerah tidak berperan secara 

langsung atau mengawasi kebijakan yang dikeluarkan 

berupa SK. Polisi Pamong Praja tidak ditugaskan oleh 

Bupati untuk mengawasi pendistribusian minyak 
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tanah, karena belum adanya payung hukum dalam 

memberikan pengawasan pendistribusian minyak 

tanah, sehingga perlu dibuatnya suatu Perda sebagai 

payung hukum dalam mengawal kebijakan pendistri-

busian minyak tanah subsidi. 

 
c. Penerapan Sanksi 

Dalam penerapan sanksi yang dilakukan oleh 

PT. Pertamina terhadap agen yaitu menerapkan sanksi 

berupa teguran ke agen atau pencabutan ijin agen. 

Dari agen telah berulang kali mencabut ijin pangkalan 

untuk menerapkan sanksi yang tercantum dalam 

kontrak. Walaupun agen bertindak tegas dalam meng-

atasi penyelewengan minyak tanah subsidi, tetap saja 

penyelewengan masih ada dalam masyarakat, dikare-

nakan agen mengganti pangkalan harus di sekitar 

pangkalan yang lama, hal ini dimaksudkan agar 

masyarakat mudah untuk mendapatkan minyak tanah 

subsidi.  

Peran Pemerintah Daerah untuk ikut menerap-

kan sanksi dalam penyelewengan pendistribusian 

minyak tanah tidak pernah diterapkan, hal ini karena 

Pemerintah Daerah tidak mempunyai sanksi yang 

tegas dan jelas. SK yang dikeluarkan Pemerintah 

Daerah tidak memuat sanksi, sehingga perlu adanya 

sanksi pidana yang dibuat oleh Pemerintah Daerah, 

yang tersusun dalam Peraturan Daerah.  
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d. Kesadaran Hukum dari Pangkalan dan 

Masyarakat 

Pembentukan masyarakat sadar hukum dan 

taat akan hukum merupakan cita-cita dari adanya 

norma-norma yang menginginkan masyarakat yang 

berkeadilan sehingga sendi-sendi dari budaya masya-

rakat akan berkembang menuju terciptanya suatu 

sistem masyarakat yang menghargai satu sama lain-

nya. Membuat masyarakat sadar hukum dan taat 

hukum bukanlah sesuatu yang mudah hanya dengan 

membalik telapak tangan.  

Walaupun kesadaran hukum itu ada pada setiap 

manusia tetapi kesadaran hukum itu tidak selalu 

disertai dengan perbuatan yang positif yang sesuai 

dengan kesadaran hukum manusia pada umumnya, 

tetapi justru disertai dengan perbuatan yang tidak 

terpuji. Pangkalan sadar akan perbuatannya menaik-

kan HET minyak tanah dan merugikan masyarkat 

tetapi masih juga melakukannya.  Ini dapat dimaklumi 

oleh karena manusia itu pada umumnya mencari 

pembenaran sendiri, tidak mau disalahkan dan hanya 

mementingkan kepentingan pribadi.  

Kesadaran hukum dari pangkalan tidak tercipta, 

karena sanksi yang tidak tegas hanya berupa sanksi 

administratif dan tidak adanya sanksi pidana yang 

mendukung. Sanksi administratif yaitu pencabutan 

ijin menjual minyak tanah subsidi. Kesadaran hukum 

dari pangkalan untuk lebih mementingkan kepenting-
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an pribadinya, faktor ekonomi yang membuat pang-

kalan berani melakukan penyelewengan minyak tanah 

untuk kepentingan pribadinya dan merasa benar 

dengan apa yang dilakukannya.  

Kesadaran tentang apa hukum itu berarti kesa-

daran bahwa hukum itu merupakan perlindungan 

kepentingan manusia. Dari masyarakat sendiri dalam 

kesadaran hukum tidak begitu tampak, karena masya-

rakat lebih melihat pendistribusian minyak tanah yang 

terpenting masih bisa mendapatkan minyak tanah, 

walaupun harga minyak tanah begitu tinggi. Hal ini 

mencerminkan masyarakat tidak saling melindungi 

dalam pendistribusian minyak tanah. 

Kesadaran hukum telah menurun secara mem-

prihatinkan yang mau tidak mau mengakibatkan 

merosotnya kewibawaan pemerintah. Kesadaran 

hukum itu berhubungan dengan manusianya bukan 

dengan hokum, bukan hukumnya yang harus direfor-

masi. Oleh karena itu yang harus diperbaiki atau 

ditingkatkan adalah manusianya atau sumber daya 

manusianya. Moral, mental dan intelektualitasnya 

yang harus ditingkatkan. 

Jadi upaya untuk mengubah masyarakat itu 

harus diawali dengan pensosialisasian Pemerintah 

Daerah dan Pertamina yang lebih mendalam dan 

terarah terhadap Pangkalan dan masyarakat mengenai 

pentingnya kebijakan minyak tanah subsidi untuk 
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hajat hidup orang banyak. Dengan semakin banyak-

nya masyarakat yang mengerti akan kebijakan minyak 

tanah subsidi buat mensejahterakan masyarakat, 

tujuan dari kebijakan ini akan tercapai yaitu masya-

rakat yang aman, tenteram dan sejahtera. 

 

 


