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BAB IV 

P E N U T U P 
 

 

4.1 Kesimpulan 

Implementasi kebijakan pemerintah daerah 

dalam pendistribusian minyak tanah subsidi terletak 

pada kelemahan pengawasan yang dilakukan oleh 

pemerintah. Peran yang dimainkan Pemerintah Daerah 

dalam pengawasan kebijakan yang dibuatnya tidak 

dilakukan. Pemerintah Daerah hanya berkoordinasi 

terhadap kepolisisan jika ada unsur pidana dalam 

penyaluran minyak tanah subsidi, dan diharapkan 

pihak Pertamina bisa memberikan perbuatan atau 

aksi dalam penyelewengan minyak tanah subsidi, 

akan tetapi Pertamina mempunyai keterbatasan peng-

awasan juga, dikarenakan masih ada Agen dalam 

mengawasi Pangkalan. Dalam praktiknya Agen sudah 

beberapa kali mencabut ijin pangkalan yang berbuat 

curang, tetapi hal ini tidak menyelesaikan permasa-

lahan dalam masyarakat. Pemerintah daerah selaku 

pemberi kebijakan tidak aktif dalam menindak perma-

salahan ini dan umpan balik agar masyarakat mem-

beritahukan permasalahan ini ke Pemerintah daerah 

tidak ada, sehingga berkerjanya hukum dalam masya-

rakat tidak berjalan semestinya. 

Dengan demikian dalam hal pengawasan perlu 

dibuat suatu cara untuk mengaktifkan suatu teori 



 

100 

bekerjanya hukum dalam masyarakat, dimana peme-

rintah selaku pemegang peran dalam memberikan 

kebijakan tidak sepenuhnya pengawasan harus dita-

ngani oleh Pertamina. Pemerintah bisa juga melaku-

kan pengawasan terhadap penyaluran minyak tanah 

subsidi dengan cara meningkatkan kesadaran masya-

rakat dalam hal kebijakan ini, bahwa kebijakan ini 

dibuat untuk masyarakat. Oleh sebab itu masyarakat 

harus berperan sedemikian rupa dan melaporkan ke 

Pemerintah Daerah jika terjadi penyelewengan minyak 

tanah subsidi. Dengan adanya peran dari masyarakat 

dan tingkat kesadaran masyarakat yang tinggi, hal ini 

akan memaksimalkan pendistribusian minyak tanah 

dengan tepat sasaran yaitu masyarakat sendiri. 

Implementasi pendistribusian minyak tanah 

subsidi di Kabupaten Morowali bisa berjalan dengan 

baik, apabila didukung dengan kemampuan tiap peran 

dalam penyaluran taat pada kontrak kerjasama yang 

disepakati. Kesadaran masyarakat akan pentingnya 

subsidi minyak tanah ini guna menunjang kesejah-

teraan masyarakat, sehingga kalau hal itu tidak 

terjadi, maka dalam pendistribusian minyak tanah 

akan terus terjadi penyelewengan, yang pada akhirnya 

akan menimbulakan kerugian bagi masyarakat. 
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4.2 Saran 

Harapan bagi penulis agar implementasi penya-

luran minyak tanah bersubsidi tidak menimbulkan 

permasalahan berulang. 

1. Sebaiknya Pemerintah Daerah membuat suatu 

Perda dalam pengawasan pendistribusian minyak 

tanah subsidi. Perda adanya sanksi yang tegas dan 

yang membawa dampak positif bagi masyarakat; 

2. Pemerintah Daerah, Pertamina dan Agen, membe-

rikan sosialisasi dan peningkatan pengawasan 

kepada pangkalan dan masayarakat, bahwa pen-

distribusian minyak tanah subsidi begitu penting 

bagi hajat hidup orang banyak; 

3. Masyarakat sebagai penerima minyak tanah subsidi 

harus menggunakan perannya sedemikian. Apabila 

terjadi ketidakadilan yang dirasakan oleh masya-

rakat itu sendiri, maka masyarakat harus melapor 

pada pemerintah maupun pada penegak hukum. 

Masyarakat jangan bersikap pasif tetapi harus aktif 

dan jeli melihat pendistribusian minyak tanah 

subsidi untuk mereka. Masyarakat harus mampu 

melawan dan menyuarakan ketidakadilan yang 

dirasakan. 

 

 

 




