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ABSTRAK 
 
SUPRIANTO. 2009. Upaya Polri Dalam Penanggulangan Pengangkutan 
Minyak Tanah Illegal (Studi Atas Distribusi Minyak Tanah Di Wilayah Hukum 
Polres Kudus). Fakultas Hukum. Universitas Negeri Semarang. Pembimbing I:      
Ali Masyhar S.H, MH. Pembimbing II: Dr Indah Sri Utari S.H, M.Hum, 88 
Halaman. 
 
Kata Kunci : Polri, Penanggulangan, Pengangkutan Minyak Tanah, Illegal 
 

Distribusi minyak tanah illegal adalah distribusi minyak tanah yang 
bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan 
Gas Bumi. Skripsi ini berawal dari fenomena lemahnya sistem pendistribusian 
minyak tanah terutama pada lemahnya pengawasan dan pengangkutan minyak 
tanah  yang terjadi di wilayah Hukum Polres Kudus, sehingga terjadi 
penyimpangan pendistribusian minyak tanah bersubsidi di Kabupaten Kudus yang 
mengakibatkan kelangkaan minyak tanah, untuk menggatasi permasalahan 
tersebut sangat diperlukan peran Polres Kudus untuk melakukan pencegahan dan 
penanggulangan distribusi minyak tanah illegal guna menciptakan distribusi 
minyak tanah secara tertib, aman dan lancar bagi kebutuhan masyarakat di 
Kabupaten Kudus. 

 Adapun yang menjadi permasalahan:1) bagaimanakah keberadaan 
distribusi minyak tanah illegal di wilayah hukum Polres Kudus? 2) Bagaimanakah 
upaya Polres Kudus dalam pelaksanaanya mengatasi terjadinya distribusi Minyak 
tanah illegal?, bertujuan untuk mengetahui keberadaan distribusi minyak tanah 
illegal di wilayah hukum Polres Kudus dan upaya Polres Kudus dalam 
pelaksanaan tugasnya mengatasi distribusi minyak tanah illegal, bermanfaat 
memberikan sumbangan kearah ilmu pengetahuan pada umumnya dan ilmu 
hukum pidana pada khususnya sekaligus dapat memberikan masukan bagi Polri 
selaku penegak Hukum dalam upaya mencegah dan menanggulangi terjadinya 
distribusi minyak tanah illegal.  

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode 
penelitian kualitatif, yaitu suatu penelitian yang menyajikan dunia sosial dan 
perspektifnya dari segi konsep, perilaku, persepsi dan persoalan tentang objek 
yang diteliti. Dalam penelitian ini peneliti mengambil lokasi penelitian di wilayah 
hukum Polres Kudus. Penelitian ini merupakan metode penelitian kualitatif, 
sehingga data yang dikumpulkan adalah data primer dan data sekunder. 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dapat dikatakan bahwa 
keberadaan distribusi minyak tanah illegal di wilayah hukum Polres Kudus dari 
tahun ke tahun mengalami peningkatan yang cukup signifikan. Dalam kurun 
waktu tahun 2007 sampai dengan tahun 2009 terdapat sebanyak 21 kasus dengan 
menggunakan lima modus.  

Upaya Polres Kudus dalam mencegah dan menanggulangi distribusi 
minyak tanah secara illegal di Kabupaten Kudus dilakukan melalui tindakan 
preventif yang dimaksudkan untuk mencegah terjadinya distribusi minyak tanah 
secara illegal di Kabupaten Kudus dan tindakan represif yang dilakukan dengan 
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cara menindak pelaku distribusi minyak tanah secara illegal dan melakukan 
penyidikan terhadap tersangka pelaku distribusi minyak tanah secara illegal 
sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001. 

Saran yang diajukan dalam penelitian ini:1) guna mengurangi peningkatan 
yang cukup signifikan terhadap ditribusi minyak tanah secara illegal di Kabupaten 
Kudus, hendaknya pengawasan terhadap pendistribusian lebih di intensifkan lagi 
dan melakukan patroli khusus secara menyeluruh baik di jalur perbatasan maupun 
kawasan perkotaan kabupaten kudus dengan penambahan jadwal untuk 
melakukan patroli terhadap pendistribusian minyak tanah. 2) guna 
mengoptimalkan upaya Polres Kudus dalam mencegah dan menanggulangi 
distribusi minyak tanah Illegal segera mencari solusi terhadap kendala-kendala 
yang muncul terutama meningkatkan pengetahuan anggota Polres Kudus terhadap 
sistem pendistribusian minyak tanah bersubsidi dengan cara mengirim personil ke 
Pertamina untuk melakukan pendidikan dan pelatihan, meningkatkan kerjasama 
dengan Dinas Perdagangan dan Pengelolaan Pasar Kabupaten Kudus untuk 
menggelar  razia/operasi  di pasar maupun di agen-agen distribusi minyak 
bersubsidi, memberikan tanda ciri khusus yang mudah dilihat pada truk-truk 
tangki distribusi minyak tanah di Kabupaten Kudus. 3) kepada masyarakat 
Kabupaten Kudus, guna mencegah dan menanggulangi terdinya distribusi Minyak 
tanah illegal, hendaknya berperan aktif dengan segera melaporkan kepada pihak 
Polres Kudus apabila melihat atau mendengar penyimpangan distribusi minyak 
tanah bersubsidi di Kabupaten Kudus. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 
 

A. Latar Belakang  

Kebutuhan minyak tanah adalah suatu kebutuhan yang masih diperlukan  

bagi perekonomian Indonesia, karena sebagai bahan bakar dan sumber energi bagi 

rakyat kecil sampai golongan menengah bahkan digunakan untuk keperluan  

sektor industri. Bila terjadi kelangkaan, maka masyarakat menjadi panik dan akan 

terlihat antrian panjang sampai berjam-jam bahkan sampai seharian yang berada 

di tempat penyalur minyak tanah, hingga terlihat banyak rangkaian jirigen.  

Kelangkaan minyak tanah yang terjadi disebabkan banyaknya 

penyalahgunaan minyak tanah bersubsidi. Hal ini dipicu dari lemahnya 

pengawasan terhadap sistem distribusi minyak tanah yang menjadi hajat hidup 

orang banyak. Pernyataan tersebut dibenarkan oleh Yusgiantoro (2009:1) yang 

menyatakan bahwa:  

Persoalan distribusi minyak tanah yang terjadi akhir-akhir ini menjadi 

sebuah masalah yang harus segera dicarikan solusinya. Alokasi minyak tanah 

tahun 2008 sebanyak 9,9 juta kiloliter ternyata tidak mencukupi kebutuhan 

masyarakat. Antrean panjang untuk mendapatkan minyak tanah terjadi hampir 

merata di seluruh Indonesia. Salah satu faktor penyebab kelangkaan minyak tanah 

tersebut adalah dalam hal sistem pendistribusian yang meliputi pengangkutan dan 

pengawasannya. 
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Sebenarnya, sudah sejak awal permasalahan distribusi BBM (termasuk 

minyak tanah) berpusat pada lemahnya pengawasan. Dari segi yuridis, mekanisme 

pengawasan seperti yang dirumuskan oleh Undang-Undang Nomor 22 Tahun 

2001 tentang Minyak dan Gas Bumi nampak sangat problematis. Disebutkan 

dalam Pasal 41 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas 

Bumi bahwa pengawasan dilaksanakan oleh Badan Pengatur yang biaya 

operasionalnya dijelaskan dalam Pasal 48 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 

tentang Minyak dan Gas Bumi yaitu untuk pertama kalinya dibiayai oleh APBN, 

tetapi untuk selanjutnya dibiayai oleh aktor-aktor yang diawasinya.  

Pengawasan dilakukan juga oleh Polri dan Pejabat PNS Migas (Pasal 50 

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi), hanya 

dalam pelaksanaannya, Pejabat PNS Migas itu harus melapor kepada Polri bila 

melakukan penyidikan atas laporan atau temuan penyimpangan distribusi BBM 

dan untuk selanjutnya hasil penyidikan diserahkan kepada Polri untuk dilakukan 

penyidikan ulang sebelum diserahkan kepada Kejaksaan.  

Keberadaan 3 lembaga pengawas yaitu Badan Pengatur, Polri dan Pejabat 

PNS Migas tanpa disertai aturan pelaksanaannya, pada gilirannya akan ditafsirkan 

dengan mengacu pada Pasal 14 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang 

Polri bahwa Polri sebagai lembaga yang paling berhak melakukan pengawasan 

distribusi BBM. Kedua lembaga lain tetap subordinasi terhadap Polri.  

Kelangkaan minyak tanah dari peredaran di tengah masyarakat lebih 

banyak diakibatkan oleh penyimpangan pendistribusian dan lemahnya 

pengawasan. Untuk meningkatkan pengawasan distribusi minyak, pada dasarnya 
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pihak Pertamina telah melakukan kerja sama dengan Kepolisian RI melalui Surat 

Kesepakatan Bersama (SKB) Pertamina dan Mabes Polri No. Pol. 

KEP/34/VII/2004 dan Nomor KPTS-035/C00000/2004-S0 tentang Pengamanan 

Bahan Bakar Minyak Tanah dan Minyak Solar. Sehingga dapat dikatakan bahwa 

Polri memiliki kewenangan untuk melakukan pengawasan terhadap distribusi 

minyak tanah dalam rangka mencegah dan menanggulagi terjadinya tindak pidana 

yang berkaitan dengan pendistribusian minyak tanah atau yang lebih dikenal 

dengan ”distribusi minyak tanah illegal”. 

Distribusi minyak tanah illegal adalah distribusi minyak tanah yang 

bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan 

Gas Bumi. Adapun sanksi pidana bagi seseorang yang melakukan distribusi 

minyak tanah illegal adalah sebagaimana diatur dalam Pasal 55 Undang-Undang 

Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi yang menyatakan bahwa : 

Setiap orang yang menyalahgunakan pengangkutan dan/atau niaga 
bahan bakar minyak yang disubsidi pemerintah dipidana penjara 
paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling tinggi Rp. 
60.000.000.000,- (enam puluh miliar rupiah). 
 

Selanjutnya disebutkan dalam Pasal 56 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 

2001 tentang Minyak dan Gas Bumi bahwa dalam hal tindak pidana dilakukan 

oleh atau atas nama badan usaha atau bentuk usaha tetap, tuntutan dan pidana 

dikenakan terhadap badan usaha atau bentuk usaha tetap dan/atau pengurusnya. 

Adapun pidana yang dikenakan terhadap badan usaha atau bentuk usaha tetap 

adalah berupa pidana denda yang besarnya ditambah sepertiga. 
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Dengan kelangkaan minyak tanah yang terjadi, khususnya yang terjadi di 

Jawa Tengah, Gubernur Jawa Tengah telah menerbitkan pedoman pengawasan 

distribusi minyak tanah, yaitu sebagaimana tercantum dalam Peraturan Gubernur 

Nomor 44 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengawasan Distribusi Minyak Tanah 

Bersubsidi di Jawa Tengah. 

Sebagai tindak lanjut dari peraturan perundang-undangan yang mengatur 

tentang distribusi minyak tanah berikut pengawasannya tersebut di atas, dan 

dalam rangka mencegah dan menanggulangi distribusi minyak tanah illegal yang 

terjadi di Jawa Tengah, maka dibutuhkan peran pihak Polri sebagai aparat 

penegak hukum untuk melaksanakan pencegahan dan penanggulangan terhadap 

terjadinya distribusi minyak tanah illegal. 

Berpijak pada uraian latar belakang tersebut di atas, maka penulis tertarik 

untuk melakukan penelitian terhadap pelaksanaan tugas Polri dalam pencegahan 

dan penanggulangan distribusi minyak tanah illegal melalui bentuk penulisan 

ilmiah yang berjudul ”UPAYA POLRI DALAM PENANGGULANGAN 

PENGANGKUTAN MINYAK TANAH ILLEGAL (STUDI ATAS DISTRIBUSI 

MINYAK TANAH DI WILAYAH HUKUM POLRES KUDUS)”. 

 

B. Identifikasi dan Pembatasan Masalah 

1. Identifikasi Masalah 

Kebutuhan bahan bakar minyak di Indonesia diperlukan sistem distribusi 

yang baik untuk kelancaran pendistribusian BBM ke masyarakat baik di sektor 

industri, sektor transportasi (laut, darat), sektor komersiel dan rumah tangga. 
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Bahan bakar minyak tanah merupakan satu kebutuhan yang sangat vital bagi 

rakyat Indonesia untuk kebutuhan rumah tangga dan usaha kecil. Hal ini disadari 

oleh pemerintah bahwa konsumen bahan bakar ini adalah mereka yang 

berpenghasilan sedang hingga miskin. Untuk meringankan beban rakyat yang 

berada di bawah standar cukup, maka pemerintah memberikan subsidi kepada 

BBM tersebut agar harganya terjangkau dan tidak membebani perekonomian 

masyarakat kecil. Untuk mengamankan dan mengendalikan kegiatan distribusi 

serta kuota yang disalurkan, dibutuhkan suatu mekanisme pemantaun yang 

terprogram dan terkendali serta terpantau secara berkesinambungan. Untuk dapat 

memberikan pelayanan yang baik serta menghidari penyalahgunaan subsidi oleh 

pemerintah maka menjadi kewajiban Polri selaku penegak hukum untuk 

mencegah dan menanggulangi terjadinya tindak pidana yang berkaitan dengan 

pendistribusian minyak tanah atau yang lebih dikenal dengan ”distribusi minyak 

tanah illegal”. 

Adapun identifikasi masalahnya adalah sebagai berikut: 

1. Upaya Polres Kudus dalam menanggulangi terjadinya distribusi minyak 

tanah illegal. 

2. Kendala-kendala yang muncul dalam upaya penanggulangan distribusi 

minyak tanah illegal yang dilaksanakan oleh Polres Kudus. 

3. Solusi yang dilakukan oleh Polres Kudus untuk mengatasi kendala-

kendala yang muncul dalam upaya penanggulangan distribusi minyak 

tanah illegal. 

4. Kelancaran distribusi minyak tanah di wilayah hukum Polres Kudus. 
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5. Jaminan kepada masyarakat untuk mendapatkan minyak tanah dengan 

mudah. 

6. Keberadaan distribusi minyak tanah illegal di wilayah Hukum Polres 

Kudus. 

7. Upaya Polres Kudus dalam pelaksanaan tugasnya mengatasi distribusi 

minyak tanah illegal. 

2. Pembatasan Masalah 

Pembatasan dalam penelitian ini, yaitu upaya Polri dalam 

penanggulangan pengangkutan minyak tanah illegal. Batasan ini dilakukan 

guna memperoleh hasil yang lebih intensif, dan skripsi ini tidak menyimpang 

dari judul yang ditetapkan. 

1. Keberadaan distribusi minyak tanah illegal di wilayah hukum Polres Kudus. 

2. Upaya Polres Kudus dalam pelaksanaan tugasnya  mengatasi distribusi 

minyak tanah illegal. 

 

C. Rumusan Masalah 

1. Bagaimanakah keberadaan distribusi minyak tanah illegal di wilayah hukum 

Polres Kudus ? 

2. Bagaimanakah upaya Polres Kudus dalam pelaksanaan tugasnya mengatasi 

distribusi minyak tanah illegal ? 

 
 
 
 

D. Tujuan Penelitian 
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Dalam penelitian ini tujuan yang ingin dicapai oleh peneliti adalah sebagai 

berikut: 

1. Untuk mengetahui dan memahami keberadaan distribusi minyak tanah illegal 

di wilayah hukum Polres Kudus. 

2. Untuk mengetahui dan menganalisis upaya Polres Kudus dalam pelaksanaan 

tugasnya mengatasi distribusi minyak tanah illegal. 

 
E. Manfaat Penelitian 

Manfaat yang diharapkan dapat diambil dari penelitian ini antara lain 

adalah sebagai berikut: 

1. Secara Teoritis 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan ke arah 

pengembangan atau kemajuan di bidang ilmu pengetahuan pada umumnya dan 

ilmu hukum pidana pada khususnya 

2. Secara Praktis 

Penelitian tentang upaya Polri dalam penanggulangan pengangkutan minyak 

tanah illegal ini diharapkan dapat memberikan masukan bagi Polri selaku 

penegak hukum dalam upaya mencegah dan menanggulangi terjadinya 

distribusi minyak tanah illegal. 

 
F. Sistematika Penulisan 

Sistematika adalah gambaran singkat secara menyeluruh dari suatu karya 

ilmiah dalam hal ini adalah penulisan Skripsi. Adapun sistematika ini  bertujuan 

untuk membantu para pembaca dengan mudah memahami skripsi ini. Penulisan 
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skripsi ini terdiri dari 3 (tiga) bagian, yaitu bagian pendahuluan skripsi, bagian isi 

skripsi dan bagian akhir skripsi.  

Bagian pendahuluan skripsi berisikan tentang halaman judul, halaman            

pengesahan, motto dan persembahan, kata Pengantar, daftar isi dan lampiran.  

Bagian Isi, terdiri dari lima bab, yaitu: 

BAB I Pendahuluan  

Terdiri dari latar belakang, identifikasi dan pembatasan masalah, rumusan 

masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan. 

BAB II Tinjauan Pustaka  

Mengemukakan teori tentang Tugas dan Wewenang Penyidik Polri, Distribusi 

Minyak Tanah Illegal, serta Upaya Penanggulangan Tindak Pidana.  

BAB III Metode Penelitian  

Terdiri dari Jenis Penelitian, Lokasi Penelitian, Fokus Penelitian, Sumber Data 

Penelitian, Metode Pengumpulan Data, Metode Analisis Data, serta Keabsahan 

Data. 

BAB IV Hasil Penelitian Dan Pembahasan  

Menjabarkan tentang hasil penelitian dan pembahasan mengenai Keberadaan 

distribusi minyak tanah illegal di wilayah hukum Polres Kudus dan mengenai 

Upaya Polres Kudus dalam pelaksanaan tugasnya mengatasi distribusi minyak 

tanah illegal. 

 

 

Bab V Penutup 
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Berisi kesimpulan dari hasil penelitian dan pembahasan tentang topik penelitian. 

Berdasarkan kesimpulan ini, penulis memberikan saran yang diharapkan 

bermanfaat bagi pihak-pihak yang terkait dengan upaya Polres Kudus dalam 

menanggulangi terjadinya distribusi minyak tanah illegal. 

Bagian Akhir, Adapun bagian akhir dari konsep ini yaitu berisi daftar pustaka 

dan lampiran-lampiran. 
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

A. Tugas dan Wewenang Penyidik Polri 

Tanusubroto (1983:29) menyatakan bahwa “bagian pertama dari Acara 

Pidana adalah “pemeriksaan pendahuluan”, yaitu pemeriksaan penyidikan atau 

pemeriksaan sebelum dilakukan di muka persidangan pengadilan”. 

Istilah penyidikan dipakai dalam istilah hukum pada tahun 1961, yaitu 

sejak dimuatnya istilah tersebut dalam Undang-Undang Pokok Kepolisian 

(Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1961) sebagaimana telah dicabut dan diganti 

dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara 

Republik Indonesia. Sebelumnya dipakai istilah “pengusutan” yang merupakan 

terjemahan dari bahasa Belanda “opspooring”. Yang dimaksud dengan penyidikan 

adalah “serangkaian tindakan penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti 

yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana yang terjadi dan guna 

menemukan tersangkanya” (Sutarto, 1991:16). 

Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum 

Acara Pidana (KUHAP) menyebutkan bahwa “penyidikan adalah serangkaian 

tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang 

ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat 

terang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya”. 
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Pengetahuan dan pengertian penyidikan perlu dinyatakan dengan pasti dan 

jelas, karena hal tersebut langsung menyinggung dan membatasi hak-hak asasi 

manusia. Bagian-bagian Hukum Acara Pidana yang menyangkut penyidikan 

adalah sebagai berikut: 

1. Ketentuan tentang alat-alat penyidik; 
2. Ketentuan tentang diketahui terjadinya delik; 
3. Pemeriksaan di tempat kejadian; 
4. Pemanggilan tersangka atau terdakwa; 
5. Penahanan sementara; 
6. Penggeledahan; 
7. Pemeriksaan atau interogasi; 
8. Berita acara (penggeledahan, interogasi, dan pemeriksaan di tempat); 
9. Penyitaan; 
10. Penyampingan perkara; 
11. Pelimpahan perkara kepada penuntut umum dan pengembaliannya kepada 

penyidik untuk disempurnakan (Hamzah, 2005:118).  
 

Suryono Sutarto (1991:17) menyatakan bahwa tindakan penyidikan 

dimulai sesudah terjadinya tindak pidana untuk mendapatkan keterangan-

keterangan tentang: 

1. tindak pidana apa yang telah dilakukan; 
2. kapan tindak pidana itu dilakukan; 
3. dimana tindak pidana itu dilakukan; 
4. dengan apa tindak pidana itu dilakukan; 
5. bagaimana tindak pidana itu dilakukan; 
6. mengapa tindak pidana itu dilakukan; dan 
7. siapa pembuatnya. 

Tugas penyidik perkara adalah mencari “kebenaran materiil yaitu 

kebenaran menurut fakta yang sebenar-benarnya. Dengan begitu berlainan dengan 

kebenaran formil yaitu kebenaran menurut formalitas-formalitas” (Syahrani 

1983:11). 

Adapun selaku penyidik atau yang mempunyai wewenang untuk 

melakukan penyidikan menurut Pasal 1 angka 1 KUHAP adalah “pejabat Polisi 
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Negara Republik Indonesia atau Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi 

wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan”. 

Disebutkan dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang 

Kepolisian Negara Republik Indonesia, bahwa fungsi kepolisian adalah salah satu 

fungsi pemerintahan negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban 

masyarakat, penegakan hukum, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat. 

Dalam penyelenggaraan fungsi kepolisian tersebut, Kepolisian Negara Republik 

Indonesia secara fungsional dibantu oleh kepolisian khusus, penyidik pegawai 

negeri sipil, dan bentuk-bentuk pengamanan swakarsa, sebagaimana disebutkan 

dalam Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002. 

Selanjutnya disebutkan dalam Pasal 13 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 

2002, bahwa tugas pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah: 

a. memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat; 

b. menegakkan hukum; dan 

c. memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat. 

Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut, sesuai Pasal 14 ayat (1) 

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002, Kepolisian Negara Republik Indonesia 

mempunyai tugas: 

a. melaksanakan pengaturan, penjagaan, pengawalan dan patroli terhadap 
kegiatan masyarakat dan pemerintah sesuai kebutuhan; 

b. menyelenggarakan segala kegiatan dalam menjamin keamanan, ketertiban, 
dan kelancaran lalu lintas di jalan; 

c. membina masyarakat untuk meningkatkan pastisipasi masyarakat, kesadaran 
hukum masyarakat serta ketaatan warga masyarakat terhadap hukum dan 
peraturan perundang-undangan; 

d. turut serta dalam pembinaan hukum nasional; 
e. memelihara ketertiban dan menjamin keamanan umum; 
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f. melakukan koordinasi, pengawasan, dan pembinaan teknis terhadap kepolisian 
khusus, penyidik pegawai negeri sipil, dan bentuk-bentuk pengamanan 
swakarsa; 

g. melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap  semua tindak pidana sesuai 
dengan hukum acara pidana dan peraturan perundang-undangan lainya; 

h. menyelenggarakan identifikasi kepolisian, kedokteran kepolisian, 
laboratorium forensik dan psikologi kepolisian untuk kepentingan tugas 
kepolisian; 

i. melindungi keselamatan jiwa raga, harta benda, masyarakat, dan lingkungan 
hidup dari gangguan ketertiban dan/atau bencana termasuk memberikan 
bantuan dan pertolongan dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia; 

j. melayani kepentingan warga masyarakat untuk sementara sebelum ditangani 
oleh instansi dan/atau pihak yang berwenang; 

k. memberikan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan kepentingannya 
dalam lingkup tugas kepolisian; serta 

l. melaksanakan tugas lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan. 
 

Dalam rangka menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 13 dan 14, Kepolisian Negara Republik Indonesia menurut Pasal 15 ayat (1) 

secara umum berwenang: 

a. menerima laporan dan/atau pengaduan; 
b. membantu menyelesaikan perselisihan warga masyarakat yang dapat 

mengganggu ketertiban umum; 
c. mencegah dan menanggulangi tumbuhnya penyakit masyarakat; 
d. mengawasi aliran yang dapat menimbulkan perpecahan atau mengancam 

persatuan dan kesatuan bangsa; 
e. mengeluarkan peraturan kepolisian dalam lingkup kewenangan administratif 

kepolisian; 
f. melaksanakan pemeriksaan khusus sebagai bagian dari tindakan kepolisian 

dalam rangka pencegahan; 
g. melakukan tindakan pertama di tempat kejadian; 
h. mengambil sidik jari dan identitas lainnya serta memotret seseorang; 
i. mencari keterangan dan barang bukti; 
j. menyelenggarakan Pusat Informasi Kriminal Nasional; 
k. mengeluarkan surat ijin dan/atau surat keterangan yang diperlukan dalam 

rangka pelayanan masyarakat; 
l. memberikan bantuan pengamanan dalam sidang dan pelaksanaan putusan 

pengadilan, kegiatan instansi lain, serta kegiatan masyarakat; 
m. menerima dan menyimpan barang temuan untuk sementara waktu. 
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Selanjutnya menurut Pasal 15 ayat (2), Kepolisian Negara Republik 

Indonesia sesuai dengan perundang-undangan lainnya berwenang: 

a. memberikan ijin dan mengawasi kegiatan keramaian umum dan kegiatan 
masyarakat lainnya; 

b. menyelenggarakan registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor; 
c. memberikan surat ijin mengemudi kendaraan bermotor; 
d. menerima pemberitahuan tentang kegiatan politik; 
e. memberikan ijin dan melakukan pengawasan senjata api, bahan peledak, dan 

senjata tajam; 
f. memberikan ijin operasional dan melakukan pengawasan terhadap badan 

usaha di bidang jasa pengamanan; 
g. memberikan petunjuk, mendidik, dan melatih aparat kepolisian khusus dan 

petugas pengamanan swakarsa dalam bidang teknis kepolisian; 
h. melakukan kerja sama dengan kepolisian negara lain dalam menyidik dan 

memberantas kejahatan internasional; 
i. melakukan pengawasan fungsional kepolisian terhadap orang asing yang 

berada di wilayah Indonesia dengan koordinasi instansi terkait; 
j. mewakili pemerintah Republik Indonesia dalam organisasi kepolisian 

internasional; 
k. melaksanakan kewenangan lain yang termasuk dalam lingkup tugas 

kepolisian. 
 

Di bidang penegakan hukum pidana, sebagaimana diatur dalam Pasal 16 

ayat (1), Kepolisian Negara Republik Indonesia berwenang untuk: 

a. melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan; 
b. melarang setiap orang meninggalkan atau memasuki tempat kejadian perkara 

untuk kepentingan penyidikan; 
c. membawa dan menghadapkan orang kepada penyidik dalam rangka 

penyidikan; 
d. menyuruh berhenti orang yang dicurigai dan menanyakan serta memeriksa 

tanda pengenal diri; 
e. melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat; 
f. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi; 
g. mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan 

pemeriksaan perkara; 
h. mengadakan penghentian penyidikan; 
i. menyerahkan berkas perkara kepada penuntut umum; 
j. mengajukan permintaan secara langsung kepada pejabat imigrasi yang 

berwenang di tempat pemeriksaan imigrasi dalam keadaan mendesak atau 
mendadak untuk mencegah atau menangkal orang yang disangka melakukan 
tindak pidana; 
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k. memberi petunjuk dan bantuan penyidikan kepada penyidik pegawai negeri 
sipil serta menerima hasil penyidikan penyyidik pegawai negeri sipil untuk 
diserahkan kepada penuntut umum; dan 

l. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab. 
 
Di dalam Pasal 17 Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang 

Peraturan Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana disebutkan 

bahwa wewenang penyidikan dalam tindak pidana tertentu yang diatur secara 

khusus oleh Undang-Undang tertentu dilakukan oleh Penyidik, Jaksa, dan pejabat 

penyidik yang berwenang lainnya yang ditunjuk berdasarkan peraturan 

perundang-undangan dalam pada itu wewenang Penyidik Pembantu pada 

dasarnya sama dengan wewenang yang dimiliki oleh Penyidik. Kecuali wewenang 

Penahanan yang wajib diberikan dengan pelimpahan wewenang dari Penyidik 

(Pasal 11 KUHAP). Adapun pelimpahan wewenang penahan kepada Penyidik 

Pembantu tersebut hanya diberikan dalam hal-hal sebagai berikut : 

a. Apabila perintah dari Penyidik tidak dimungkinkan karena hal dalam keadaan 
yang sangat diperlukan. 

b. terdapat hambatan perhubungan di daerah terpencil.  
c. Di tempat itu belum ada Penyidik. 
d. Dalam hal lain yang dapat diterima menurut kewajiban. 

 
Dari ketentuan Pasal 6 ayat (2) KUHAP dapat dikatakan bahwa tidak 

semua Polisi Negara Republik Indonesia mempunyai kedudukan dan wewenang 

sebagai penyidik, tetapi pejabat Polisi Negara Republik Indonesia tertentu sajalah 

yang mempunyai kedudukan dan wewenang sebagai penyidik, artinya hanya 

pejabat Polisi Negara Republik Indonesia yang telah memenuhi syarat-syarat 

tertentu saja yang dapat diangkat menjadi seorang penyidik. “Tidak diberikannya 

sebagai penyidik kepada setiap polisi Negara Republik Indonesia ini adalah 

karena disamping adanya pembagian tugas atas dasar pemikiran bahwa 



16 

 

penyidikan harus dilakukan oleh polisi yang telah mempunyai syarat kepangkatan 

tertentu pada Lembaga Kepolisian “(Siregar, 1983:72). 

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983, diatur mengenai 

syarat kepangkatan dan pengangkatan penyidik, yaitu pada Bab II Pasal 2 yang 

berbunyi: 

(1) Penyidik adalah: 
a. Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia yang sekurang-kurangnya 

berpangkat Pembantu Letnan Dua Polisi (sekarang Ajun Inspektur 
Polisi Dua); 

b. Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang sekurang-kurangnya 
berpangkat Pengatur Muda Tingkat I (Golongan II/b) atau yang 
disamakan dengan itu. 

(2) Dalam hal di suatu sektor kepolisian tidak ada pejabat penyidik 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, maka Komandan Sektor 
Kepolisian yang berpangkat Bintara di bawah Pembantu Letnan Dua Polisi 
(Ajun Inspektur Polisi Dua), karena jabatannya adalah penyidik. 

(3) Penyidik sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a, ditunjuk oleh 
Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai dengan peraturan 
perundang-undangan yang berlaku. 

(4) Wewenang penunjukan sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) dapat 
dilimpahkan kepada pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai 
dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 

(5) Penyidik sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b, diangkat oleh 
Menteri atas usul dari Departemen yang membawahi pegawai negeri 
tersebut. 

(6) Wewenang pengangkatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (5) dapat 
dilimpahkan kepada pejabat yang ditunjuk oleh Menteri. 
 
Selanjutnya mengenai kepangkatan dan pengangkatan penyidik pembantu, 

diatur pada Bab II Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983, yaitu: 

(1) Penyidik pembantu adalah: 
a. Pejabat Polisi Negara yang sekurang-kurangnya berpangkat Sersan 

Dua Polisi (Brigadir Polisi Dua); 
b. Pejabat Pegawai Negeri sipil tertentu dalam lingkungan Kepolisian 

Negara Republik Indonesia yang sekurang-kurangnya berpangkat 
Pengatur Muda (Golongan II/a) atau yang disamakan dengan itu. 

(2) Penyidik sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a dan huruf b 
diangkat oleh Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia atas usul 
komandan atau pimpinan kesatuan masing-masing. 
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(3) Wewenang pengangkatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dapat 
dilimpahkan kepada pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai 
dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 
 
Penyidik pembantu mempunyai wewenang seperti penyidik, kecuali 

mengenai masalah panahanan yang wajib diberikan dengan pelimpahan 

wewenang dari penyidik, sebagaimana disebutkan dalam Pasal 11 KUHAP. 

Pelimpahan wewenang penahanan kepada penyidik pembantu 

sebagaimana dimaksud Pasal 11 KUHAP, menurut penjelasannya adalah untuk 

mengatasi kesulitan apabila perintah dari penyidik tidak dimungkinkan karena 

suatu hal dan dalam keadaan yang sangat diperlukan atau dimana terdapat 

hambatan perhubungan di daerah terpencil atau di tempat yang belum ada petugas 

penyidik dan atau dalam hal lain yang dapat diterima menurut kewajaran, 

sehingga dengan demikian dapat diatasi kemungkinan terjadinya stagnasi 

pelaksanaan di daerah tersebut. 

Sesuai Pasal 16 ayat (1) KUHAP penyidik pembantu juga mempunyai 

wewenang untuk melakukan penangkapan terhadap seseorang apabila ada surat 

perintah dari penyidik.yang dimaksud dengan “atas perintah penyidik” termasuk 

juga penyidik pembantu dan perintah yang dimaksud tersebut adalah berupa suatu 

surat perintah yang dibuat secara tersendiri dan dikeluarkan pada waktu sebelum 

penangkapan dilakukan. 

Dalam hal penyidik telah melakukan penyidikan suatu peristiwa yang 

merupakan tindak pidana, penyidik memberitahukan hal tersebut kepada penuntut 

umum (Pasal 109 ayat (1) KUHAP). 
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Persangkaan atau pengetahuan telah terjadinya tindak pidana ini dapat 

diperoleh dari berbagai sumber, yang dapat digolongkan sebagai berikut: 

a. Kedapatan tertangkap tangan (ontdekking op heterdaad); 

Kekuasaan penyelidikan dalam hal tertangkap tangan ini menjadi 

lebih luas, penyelidik tanpa menunggu perintah penyidik wajib segera 

melakukan tindakan yang diperlukan dalam rangka penyelidikan, tetapi 

tetap dalam batas penyelidikan. Tindakan penyelidik tersebut dapat berupa 

tindakan-tindakan seperti yang diatur dalam Pasal 5 ayat (1) sub b 

KUHAP, yaitu: penangkapan, larangan meninggalkan tempat, 

penggeledahan dan penyitaan surat, mengambil sidik jari dan memotret 

seorang tersangka serta membawa dan menghadapkan kepada penyidik. 

Dalam hal demikian maka penyidik yang diserahi adalah penyidik 

sedaerah hukum (Pasal 102 KUHAP). 

Soedjono (1982:98) menyatakan bahwa yang dimaksud dengan 

tertangkap tangan adalah tertangkapnya seorang: 

1) Pada waktu sedang melakukan tindak pidana; 
2) Dengan segera sesudah beberapa saat tindak pidana dilakukan; 
3) Sesaat kemudian diserukan oleh khalayak ramai sebagai orang yang 

melakukannya; 
4) Apabila sesaat kemudian padanya ditemukan benda yang diduga keras 

telah dipergunakan untuk melakukan tindak pidana itu yang menunjukkan 
bahwa ia adalah pelakunya, atau turut melakukan atau membantu 
melakukan tindak pidana itu. 

 
Jadi “suatu perbuatan berupa tindak pidana baru dapat menjadi 

jelas apabila dalam pemeriksaan tersebut dapat dijawab 7 (tujuh) macam 

pertanyaan”. Ketujuh macam pertanyaan tersebut dikemukakan oleh ahli 

filsafat dari Jerman Joachim George Darjes sebagaimana dikutip Soedjono 
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(1982:100). Maksudnya ialah sebagai pedoman dalam melakukan 

pemeriksaan dalam mana petugas polisi harus menganggap pekerjaan itu 

selesai, jika semua tujuh pertanyaan terjawab. Ketujuh pertanyaan tersebut 

adalah : 

1) apa yang telah terjadi (kejahatan atau pelanggaran); 
2) dimana perbuatan itu dilakukan (tempatnya); 
3) kapan dilakukannya (waktunya); 
4) dengan apa perbuatan itu dilakukan (alat yang dipakai); 
5) bagaimana perbuatan itu dilakukan (cara-caranya); 
6) mengapa perbuatan itu terjadi (alasan-alasannya); 
7) siapa yang melakukannya (penjahatnya). 

 
Penyidikan terhadap delik tertangkap tangan lebih mudah 

dilakukan karena terjadinya baru saja, berbeda dengan delik biasa yang 

kejadiannya sudah beberapa waktu berselang. Untuk menjaga agar 

pembuktiannya tidak menjadi kabur jika penyidikannya dilakukan 

bersama-sama delik biasa, maka diatur secara khusus. Banyak 

kelonggaran-kelonggaran yang diberikan kepada penyidik yang lebih 

membatasi hak asasi manusia daripada delik biasa (Prodjohamidjojo, 

1982:18). 

b. Di luar tertangkap tangan (buiten ontdekking op heterdaad). 

Dalam hal tidak tertangkap tangan, pengetahuan penyelidik atau 

penyidik tentang telah terjadinya tindak pidana dapat diperoleh dari: 

1) laporan; 

2) pengaduan; 

3) pengetahuan sendiri oleh penyelidik atau penyidik. 
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Mengenai pengertian dari laporan dan pengaduan, Soesilo Yuwono 

(1982:50) membedakannya sebagai berikut: 

1) Laporan :  
a) berisi pemberitahuan tentang telah atau sedang atau akan terjadinya 

suatu peristiwa pidana; 
b) semua jenis peristiwa pidana dapat dilaporkan; 
c) dapat dilakukan sembarang waktu (asalkan belum lewat waktu 

menurut ketentuan undang-undang); 
d) dapat dilakukan setiap orang pada umumnya; 
e) tidak dapat dicabut kembali; 

2) Pengaduan : 
a) pemberitahuan yang disertai permintaan agar orang yang telah 

melakukan tindak pidana aduan diambil tindakan menurut hukum; 
b) hanya yang tergolong sebagai tindak pidana aduan yang dapat 

dilakukan; 
c) tenggang waktunya ditentukan; 
d) dapat dicabut kembali. 

 
Antara laporan dan pengaduan menurut Tahir (1981:24) terdapat 

beberapa perbedaan, yaitu sebagai berikut: 

1) Pengaduan hanya dapat dilakukan oleh orang tertentu saja yang disebut 
dalam undang-undang dan dalam kejahatan tertentu saja, sedangkan 
laporan dapat dilakukan oleh siapa saja terhadap semua macam delik; 

2) Pengaduan dapat ditarik kembali sedangkan laporan tidak dapat, bahkan 
seseorang yang melaporkan orang lain telah melakukan delik padahal tidak 
benar, dapat dituntut melakukan delik laporan palsu; 

3) Pengaduan mempunyai jangka waktu tertentu untuk mengajukan (Pasal 74 
KUHP), sedangkan laporan dapat dilakukan setiap waktu. 

 
Sedangkan pengaduan sendiri menurut Tahir (1981:26) terdiri dari 

2 (dua) macam, yaitu sebagai berikut: 

 

1) Pengaduan Absolut (absolute klachtdelikt); 

Terhadap pengaduan ini hanya dapat dilakukan penyidikan setelah 

adanya pengaduan itu sendiri, misalnya bersetubuh dengan perempuan di 
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bawah umur (Pasal 287 KUHP), membujuk anak di bawah umur untuk 

berbuat cabul (Pasal 293 KUHP). 

2) Pengaduan Relatif (relative klachtdelikt); 

Pada umumnya merupakan delik biasa, tetapi ditinjau dari orang 

yang melakukannya, maka menjadi delik aduan. Oleh karena itu, berbeda 

dengan pengaduan absolut, maka pada pengaduan relatif penyidikan dapat 

dilakukan meskipun tidak ada pengaduan. Hanya pada tingkat penuntutan, 

barulah diperlukan adanya pengaduan yang tertulis, yang dilampirkan pada 

berkas perkara. 

Laporan atau pengaduan dapat disampaikan kepada penyidik 

melalui cara: 

1) Lisan : pelapor atau pengadu datang kepada petugas penyelidik atau 

penyidik untuk mengemukakan maksudnya. Dalam hal demikian 

maka laporan atau pengaduan itu harus dicatat dan 

ditandatangani oleh pelapor/pengadu, penyelidik/penyidik. 

2) Tertulis : laporan atau pengaduan secara tertulis harus ditandatangani oleh 

pelapor atau pengadu (Pasal 103 ayat (1) KUHAP). 

Berdasarkan Pasal 108 ayat (6) KUHAP, setelah menerima laporan 

atau pengaduan, penyelidik atau penyidik harus memberikan surat tanda 

penerimaan laporan atau pengaduan kepada yang bersangkutan. 

Selanjutnya penyelidik atau penyidik yang menerima laporan atau 

pengaduan itu wajib segera melakukan tindakan penyelidikan atau 

penyidikan yang diperlukan (Pasal 102 ayat (1) dan Pasal 106 KUHAP). 
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Tindakan selanjutnya penyelidik atau penyidik harus melakukan usaha-

usaha untuk mendapatkan keterangan lebih lanjut untuk membuat terang 

perkara tersebut. 

Dalam rangka mencari kebenaran yang selengkap-lengkapnya, kalau 

dipandang perlu penyidik dapat menggunakan alat-alat pemaksa (dwang 

middelen), seperti penangkapan, penahanan, penggeledahan badan, pemasukan 

rumah, penyitaan dan pemeriksaan surat (Sutarto, 1991:22). 

Dalam melakukan usaha-usaha untuk mendapatkan keterangan lebih lanjut 

untuk membuat terang perkara, berdasarkan Pasal 7 huruf b KUHAP, penyidik 

mempunyai wewenang untuk melakukan tindakan pertama pada saat di tempat 

kejadian atau dengan istilah lain melakukan pemeriksaan di tempat kejadian 

perkara. 

Pemeriksaan di tempat kejadian sering dilakukan terutama pada delik 

tertangkap tangan. Terdapat pengecualian dalam memasuki tempat dalam hal 

tertangkap tangan seperti diperbolehkan memasuki tempat seperti ruangan MPR, 

DPR, DPRD dimana sedang berlangsung sidang. 

Pemeriksaan di tempat kejadian pada umumnya dilakukan pada delik yang 

mengakibatkan kematian, kejahatan seksual, pencurian, dan perampokan. Dalam 

hal terjadinya kematian dan kejahatan seksual, sering dipanggil dokter untuk 

mengadakan pemeriksaan di tempat kejadian sebagaimana diatur dalam Pasal 7 

KUHAP huruf h, yang menyatakan bahwa penyidik berwenang mendatangkan 

orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara. 
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Berdasarkan ketentuan tersebut, dapat dipanggil seorang dokter untuk 

melakukan pemeriksaan, dan apabila ia menolak ia diancam dengan pidana 

menurut Pasal 224 KUHP, yang berbunyi sebagai berikut: 

Barang siapa dipanggil menurut undang-undang untuk menjadi 
saksi, ahli, atau juru bahasa dengan sengaja tidak melakukan suatu 
kewajiban menurut undang-undang selaku  harus dipenuhinya, diancam: 

Ke-1. dalam perkara pidana dipidana dengan pidana penjara paling 
lama sembilan bulan. 

Ke-2. dalam perkara lain, dipidana dengan pidana penjara paling 
lama enam bulan. 

 
Penyidik pada waktu melakukan pemeriksaan pertama kali di tempat 

kejadian, sedapat mungkin tidak mengubah, merusak keadaan di tempat kejadian 

agar bukti-bukti tidak hilang atau menjadi kabur. Hal tersebut dimaksudkan agar 

sidik jari atau bukti-bukti yang lain seperti jejak kaki, bercak darah, air mani, 

rambut, dan sebagainya tidak hapus atau hilang. 

 
B. Distribusi Minyak Tanah Illegal 

Distribusi oleh Sudarsono (2005:102) diartikan sebagai penyaluran atau 

pengangkutan, sedangkan illegal diartikan sebagai perbuatan yang tidak sah atau 

tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan. 

Dengan demikian distribusi minyak tanah illegal dapat diartikan sebagai 

penyaluran atau pengangkutan minyak tanah yang tidak sesuai dengan peratturan 

perundang-undangan. Adapun peraturan perundang-undangan yang dimaksud 

adalah Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak Dan Gas Bumi. 

Pengertian pengangkutan minyak dan gas bumi menurut ketentuan Pasal 1 

angka 12 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 adalah kegiatan pemindahan 

Minyak Bumi, Gas Bumi, dan/atau hasil olahannya dari Wilayah Kerja atau dari 
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tempat penampungan dan Pengolahan, termasuk pengangkutan Gas Bumi melalui 

pipa transmisi dan distribusi. 

Disebutkan dalam Pasal 5 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 bahwa 

kegiatan usaha minyak dan gas bumi terdiri dari kegiatan hulu yang meliputi 

eksplorasi dan eksploitasi, dan kegiatan hilir yang meliputi pengolahan, 

pengangkutan, penyimpanan dan niaga. Dengan demikian pengangkutan minyak 

tanah termasuk dalam kegiatan hilir. 

Dari ketentuan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tersebut di 

atas dapat ditarik pengertian bahwa kegiatan usaha minyak dan gas bumi terdiri 

dari dua kegiatan, yaitu kegiatan pengolahan atau yang disebut kegiatan hulu, dan 

kegiatan pengelolaan atau yang disebut kegiatan hilir. 

Secara garis besar dapat dikatakan bahwa kegiatan hilir adalah kegiatan 

usaha minyak gas dan bumi yang berkaitan dengan konsumen, yang meliputi 

pengolahan, pengangkutan, penyimpanan dan niaga. 

Ketentuan lebih lanjut mengenai kegiatan usaha hilir minyak dan gas bumi 

diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2004 tentang Kegiatan 

Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi. 

Disebutkan dalam Pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2004, 

bahwa kegiatan usaha hilir dilaksanakan oleh Badan Usaha yang telah memiliki 

Izin Usaha yang dikeluarkan oleh Menteri dan diselenggarakan melalui 

mekanisme persaingan usaha yang wajar, sehat, dan transparan. 

Selanjutnya disebutkan dalam Pasal 7 Peraturan Pemerintah Nomor 36 

Tahun 2004, bahwa Badan Pengatur melakukan pengaturan dan pengawasan atas 
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pelaksanaan penyediaan dan pendistribusian Bahan Bakar Minyak dan 

pengangkutan Gas Bumi melalui pipa yang diselenggarakan oleh Badan Usaha 

yang telah mendapat Izin Usaha dari Menteri. 

Pengaturan atas pelaksanaan penyediaan dan pendistribusian Bahan Bakar 

Minyak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 tersebut di atas, menurut ketentuan 

Pasal 8 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2004 meliputi: 

a. menetapkan kewajiban Badan Usaha yang akan atau telah mempunyai Izin 
Usaha dari Menteri agar ketersediaan dan distribusi Bahan Bakar Minyak 
yang ditetapkan Pemerintah dapat terjamin di seluruh wilayah Negara 
Kesatuan Republik Indonesia; 

b. menetapkan kewajiban Badan Usaha yang akan atau telah mempunyai Izin 
Usaha dari Menteri untuk menyediakan dan mendistribusikan Bahan Bakar 
Minyak di daerah yang mekanisme pasarnya belum berjalan dan Daerah 
Terpencil dalam rangka mengatur ketersediaan Bahan Bakar Minyak di 
seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia; 

c. menetapkan alokasi cadangan Bahan Bakar Minyak dari masing-masing 
Badan Usaha sesuai dengan Izin Usaha untuk memenuhi Cadangan Bahan 
Bakar Minyak Nasional; 

d. menetapkan pemanfaatan bersama termasuk mekanisme penentuan tarif atas 
fasilitas Pengangkutan dan Penyimpanan Bahan Bakar Minyak serta fasilitas 
penunjangnya milik Badan Usaha terutama dalam kondisi yang sangat 
diperlukan, terjadi kelangkaan Bahan Bakar Minyak dan/atau untuk 
menunjang optimasi penyediaan dan pendistribusian Bahan Bakar Minyak di 
Daerah Terpencil; 

e. menghitung dan menetapkan besaran iuran Badan Usaha yang mempunyai 
kegiatan usaha di bidang penyediaan dan pendistribusian Bahan Bakar Minyak 
sesuai dengan volume Bahan Bakar Minyak yang diperdagangkan berdasarkan 
formula yang ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah; 

f. menyelesaikan perselisihan yang timbul berkaitan dengan kegiatan usaha 
Niaga Bahan Bakar Minyak (Pasal 8 Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 
2004). 

 
Adapun ruang lingkup kegiatan usaha hilir adalah sebagaimana disebutkan 

dalam Pasal 12 Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2004, yaitu: 

a. kegiatan usaha Pengolahan yang meliputi kegiatan memurnikan, memperoleh 
bagian-bagian, mempertinggi mutu, dan mempertinggi nilai tambah Minyak 
dan Gas Bumi yang menghasilkan Bahan Bakar Minyak, Bahan Bakar Gas, 
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Hasil Olahan, LPG dan/atau LNG tetapi tidak termasuk Pengolahan 
Lapangan; 

b. kegiatan usaha Pengangkutan yang meliputi kegiatan pemindahan Minyak 
Bumi, Gas Bumi, Bahan Bakar Minyak, Bahan Bakar Gas, dan/atau Hasil 
Olahan baik melalui darat, air, dan/atau udara termasuk Pengangkutan Gas 
Bumi Melalui Pipa dari suatu tempat ke tempat lain untuk tujuan komersial; 

c. kegiatan usaha Penyimpanan yang meliputi kegiatan penerimaan, 
pengumpulan, penampungan dan pengeluaran Minyak Bumi, Bahan Bakar 
Minyak, Bahan Bakar Gas, dan/atau Hasil Olahan pada lokasi di atas dan/atau 
di bawah permukaan tanah  dan/atau permukaan air untuk tujuan komersial; 

d. kegiatan usaha Niaga yang meliputi kegiatan pembelian, penjualan, ekspor, 
impor Minyak Bumi, Bahan Bakar Minyak, Bahan Bakar Gas dan/atau Hasil 
Olahan, termasuk Gas Bumi melalui pipa. 

 
Dalam hal pendistribusian, disebutkan dalam Pasal 66 Peraturan 

Pemerintah Nomor 36 Tahun 2004, yaitu: 

(1) Untuk menjamin ketersediaan dan distribusi jenis Bahan Bakar Minyak 
tertentu diselenggarakan kegiatan usaha Niaga melalui mekanisme persaingan 
usaha yang wajar, sehat, dan transparan yang dalam pelaksanaannya dilakukan 
secara bertahap. 

(2) Pelaksanaan secara bertahap sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan 
dengan Keputusan Presiden. 

(3) Dalam Keputusan Presiden sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) mengatur 
ketentuan mengenai jenis Bahan Bakar Minyak tertentu, perencanaan 
penjualan dan ketentuan ekspor dan impor Bahan Bakar Minyak. 

(4) Dalam hal penyelenggaraan kegiatan usaha niaga sebagaimana dimaksud 
dalam ayat (1) belum mencapai mekanisme persaingan usaha yang wajar, 
sehat, dan transparan, diberlakukan pengaturan penyediaan dan 
pendistribusian jenis Bahan Bakar Minyak tertentu. 

(5) Pengaturan sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) hanya berlaku bagi Badan 
Usaha pemegang Izin Usaha niaga umum (Wholesale) Bahan Bakar Minyak. 

 
Selanjutnya disebutkan dalam Pasal 70 Peraturan Pemerintah Nomor 36 

Tahun 2004, bahwa: 

(1) Badan Usaha pemegang Izin Usaha Niaga Umum (Wholesale) yang 
melaksanakan kegiatan Niaga Bahan Bakar Minyak jenis minyak tanah untuk 
rumah tangga dan/atau usaha kecil wajib melakukannya melalui penyalur yang 
ditunjuk Badan Usaha melalui seleksi. 

(2) Penyalur sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah koperasi, usaha kecil 
dan/atau badan usaha swasta nasional yang terintegrasi dengan Badan Usaha 
berdasarkan perjanjian kerjasama. 
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(3) Penyalur sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) hanya dapat melaksanakan 
penyaluran Bahan Bakar Minyak jenis minyak tanah dengan merek dagang 
yang digunakan atau dimiliki Badan Usaha pemegang Izin Usaha Niaga 
Umum (Wholesale). 

(4) Penyalur sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) wajib memperoleh perizinan 
sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 

(5) Penyalur sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) hanya dapat melaksanakan 
penyaluran kepada pengguna rumah tangga dan/atau usaha kecil dan tidak 
dapat melaksanakan penyaluran kepada lingkup pengguna lain. 

 
Ketentuan lebih lanjut mengenai pendistribusian minyak tanah untuk 

rumah tangga dan usaha kecil diatur dalam Peraturan Badan Pengatur Hilir 

Minyak dan Gas Bumi Nomor: 17/P/BPH Migas/VIII/2008 tentang Pelaksanaan 

Dan Pengawasan Sistem Pendistribusian Tertutup Jenis Minyak Tanah Bersubsidi 

Untuk Rumah Tangga Dan Usaha Kecil. 

Disebutkan dalam Pasal 1 angka 1 Peraturan Badan Pengatur Hilir Minyak 

dan Gas Bumi Nomor: 17/P/BPH Migas/VIII/2008, bahwa sistem pendistribusian 

tertutup bahan bakar minyak tertentu jenis minyak tanah, adalah sistem 

pendistribusian Minyak Tanah Bersubsidi untuk keperluan Rumah Tangga dan 

Usaha Kecil pengguna Minyak Tanah Bersubsidi yang terdaftar di pangkalan 

yang ditentukan dengan menggunakan Kartu Kendali. 

Adapun yang dimaksud dengan kartu kendali, menurut ketentuan Pasal 1 

angka 2 Peraturan Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi Nomor: 17/P/BPH 

Migas/VIII/2008 adalah tanda pengenal resmi yang diberikan BPH Migas kepada 

Rumah Tangga dan Usaha Kecil pengguna Minyak Tanah Bersubsidi yang berhak 

membeli Minyak Tanah Bersubsidi dan sebagai alat pengawasan dalam 

pendistribusian Minyak Tanah Bersubsidi. 
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Selanjutnya disebutkan dalam Pasal 4 Peraturan Badan Pengatur Hilir 

Minyak dan Gas Bumi Nomor: 17/P/BPH Migas/VIII/2008, bahwa: 

(1) Badan Usaha melaksanakan distribusi Minyak Tanah Bersubsidi kepada 
Rumah Tangga dan Usaha Kecil melalui Agen Penyalur Minyak Tanah yang 
ditunjuk oleh Badan Usaha. 

(2) Agen Penyalur Minyak Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
menyalurkan Minyak Tanah Bersubsidi kepada Rumah Tangga dan Usaha 
Kecil hanya melalui Pangkalan Minyak Tanah yang direkomendasikan oleh 
Pemerintah Kabupaten/Kota. 

(3) Rekomendasi yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota 
sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) dimaksudkan untuk memperlancar 
pendistribusian Minyak Tanah Bersubsidi kepada Rumah Tangga dan Usaha 
Kecil. 

 
Lebih lanjut disebutkan dalam Pasal 7 Peraturan Badan Pengatur Hilir 

Minyak dan Gas Bumi Nomor: 17/P/BPH Migas/VIII/2008, bahwa 

Pendistribusian Minyak Tanah Bersubsidi kepada Rumah Tangga dan Usaha 

Kecil dilaksanakan melalui mata rantai distribusi mulai dari Badan Usaha, Agen 

Penyalur Minyak Tanah sampai dengan Pangkalan Minyak Tanah dalam suatu 

sistem tertutup dengan menggunakan Kartu Kendali. 

Pelaksanaan pendistribusian minyak tanah yang tidak sesuai dengan 

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 beserta Peraturan Badan Pengatur Hilir 

Minyak Dan Gas Bumi Nomor: 17/P/BPH Migas/VIII/2008 diancam dengan 

pidana, yaitu sebagaimana diatur dalam Pasal 55 Undang-Undang Nomor 22 

Tahun 2001 yang menyatakan bahwa setiap orang yang menyalahgunakan 

Pengangkutan dan/atau Niaga Bahan Bakar Minyak yang disubsidi Pemerintah 

dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling 

tinggi Rp. 60.000.000.000,00 (enam puluh miliar rupiah). 

 
C. Upaya Penanggulangan Tindak Pidana 
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Upaya penanggulangan tindak pidana dapat dipersamakan dengan upaya 

penegakan hukum pidana. Hal ini dikarenakan hukum pidana merupakan 

ketentuan-ketentuan yang menerapkan sarana-sarana apa saja yang dapat 

didayagunakan sebagai reaksi terhadap tindak pidana, dalam rangka mencegah 

dan menanggulangi terjadinya tindak pidana. 

Istilah penegakan hukum menurut Anton M. Moelyono (1988:912) terdiri 

dari kata “penegakan dan hukum”. Penegakan berasal dari kata penegak yang 

dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia artinya adalah yang mendirikan/ 

menegakkan. Penegak hukum adalah yang menegakkan hukum. 

Mardjono Reksodipuro (1994:91) mengatakan bahwa dalam arti sempit 

penegak hukum hanya berarti “polisi dan jaksa”. Di Indonesia istilah ini diperluas 

sehingga mencakup pula hakim dan pengacara. Jadi penegak hukum adalah aparat 

yang melaksanakan atau menjalankan hukum, yaitu polisi, jaksa, hakim, 

pengacara termasuk Lembaga Pemasyarakatan. 

Pengertian penegakan hukum dalam bahasa Inggris dikenal dengan istilah 

law enforcement dan diartikan the act of putting something such as a law into 

effect, the execution of a law, (penegakan hukum adalah suatu tindakan terhadap 

sesuatu/kejadian sesuai dengan hukum yang berlaku). 

Menurut Mantan Jaksa Agung, Hari Suharto sebagaimana dikutip oleh R. 

Abdussalam (1997:18), dalam makalahnya yang disampaikan dalam seminar 

“Menata Materi Undang-Undang Kepolisian” tanggal 10 - 11 Desember 1984 di 

PTIK Jakarta, bahwa penegakan hukum adalah suatu rangkaian kegiatan dalam 

rangka usaha pelaksanaan ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku baik yang 
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bersifat penindakan maupun penegakan mencakup keseluruhan kegiatan baik 

teknis maupun administratif yang dilaksanakan oleh aparat penegak hukum, 

sehingga dapat melahirkan suasana aman, damai dan tertib demi untuk 

pemantapan kepastian hukum dalam masyarakat. 

Sudarto (1986:111) mengatakan dalam arti luas bahwa, “hukum mengatur 

masyarakat secara patut dan bermanfaat dengan menetapkan apa yang diharuskan 

ataupun yang dibolehkan dan sebaliknya”. Dengan demikian menarik garis antara 

apa yang sesuai hukum dan apa yang melawan hukum. Hukum dapat 

mengkualifikasikan sesuatu perbuatan sesuai dengan hukum atau 

mendiskualifikasikannya sebagai melawan hukum. Perbuatan yang sesuai dengan 

hukum tidak merupakan masalah dan tidak perlu dipersoalkan; yang menjadi 

masalah ialah perbuatan yang melawan hukum. Bahkan yang diperhatikan dan 

digarap oleh hukum ialah justru perbuatan yang disebut terakhir ini, baik 

perbuatan melawan hukum yang sungguh-sungguh terjadi (onrecht in actu) 

maupun perbuatan melawan hukum yang mungkin akan terjadi (onrecht in 

potentie). Perhatian dan penggarapan perbuatan itulah yang merupakan penegakan 

hukum. 

Kalau tata hukum dilihat secara skematis, maka dapat dibedakan adanya 

tiga sistem penegakan hukum, yaitu sistem penegakan hukum perdata, sistem 

penegakan hukum pidana dan sistem penegakan hukum administrasi. Sejalan 

dengan itu terdapat berturut-turut sistem sanksi hukum perdata, sistem sanksi 

hukum pidana dan sistem sanksi hukum administrasi (Sudarto, 1986:113). 
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Ketiga sistem penegakan hukum tersebut masing-masing didukung dan 

dilaksanakan oleh alat perlengkapan negara atau biasa disebut aparatur (alat) 

penegak hukum, yang mempunyai aturan sendiri-sendiri. 

Selanjutnya dikatakan bahwa dilihat secara fungsional, maka sistem 

penegakan hukum itu merupakan suatu sistem aksi. Ada sekian banyak aktivitas 

yang dilakukan oleh alat perlengkapan negara dalam penegakan hukum. Yang 

dimaksud dengan “alat penegak hukum” itu biasanya hanyalah kepolisian, 

setidak-tidaknya badan-badan yang mempunyai wewenang kepolisian atau 

kejaksaan. Akan tetapi kalau penegakan hukum itu diartikan secara luas, seperti 

yang dikemukakan di atas, maka penegakan hukum itu menjadi tugas pula dari 

pembentuk undang-undang, hakim, instansi pemerintahan, aparat eksekusi pidana 

dan advokat.  

Penegakan hukum atau upaya penanggulangan tindak pidana, menurut GP 

Hoefnagels sebagaimana dikutip oleh Barda Nawawi Arif (1992: 2) dapat 

ditempuh dengan: 

b. Penerapan hukum pidana (Criminal Law Aplication) 

c. Pencegahan tanpa pidana (prevention without punishment) 

d. Mempengaruhi pandangan masyarakat mengenai kejahatan pemidanaan lewat 

mass media (influencing views of society and punishment mass media). 

Dengan demikian upaya penanggulangan tindak pidana atau upaya 

penegakan hukum secara garis besar dapat dibagi dua yaitu : 
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a. Lewat jalur penal (hukum pidana) yang lebih menitik beratkan pada sifat 

represif (penindakan, pemberantasan atau penumpasan) sesudah kejahatan 

terjadi. 

b. Lewat jalur non penal, lebih menitik beratkan kepada sifat preventif 

(pencegahan, penangkapan, pengendalian) sebelum kejahatan terjadi. 

Ad. a. Lewat jalur penal (hukum pidana) 

Upaya penanggulangan tindak pidana dengan menggunakan sanksi pidana 

merupakan cara yang paling tua, setua peradaban itu sendiri, sampai saat inipun 

hukum pidana masih digunakan dan diandalkan sebagai salah satu sarana politik 

kriminal. Bahkan akhir-akhir ini, pada bagian akhir kebanyakan produk 

perundang-undangan selalu mencantumkan ketentuan sanksi pidana. Dari 

gambaran tersebut terlihat bahwa hukum pidana hampir selalu dipanggil/ 

digunakan untuk menakut-nakuti atau mengamankan bermacam-macam tindak 

pidana yang mungkin timbul di berbagai bidang termasuk tindak pidana Pemilu. 

Namun perlu dicacat, bahwa penggunaan hukum pidana untuk 

memecahkan permasalahan yang timbul di masyarakat bersifat subsider, artinya 

hukum pidana baru digunakan sebagai sarana terakhir apabila upaya-upaya lain 

diperkirakan kurang memberi hasil yang memuaskan. 

Ada beberapa alasan yang menjadikan sarana penal diposisikan sebagai 

ultimum remedium (obat terakhir) dalam menanggulangi tindak pidana, yaitu: 

a. Ciri yang melekat pada hukum pidana yaitu adanya sanksi yang menderitakan, 

sehingga kurang melindungi masyarakat tetapi justru malah menderitakan 

masyarakat; 
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b. Hukum pidana baru dapat bekerja setelah tindak pidana terjadi, sehingga 

kurang menyentuh akar permasalahannya. 

Penegakan hukum melalui sarana penal ini didukung oleh alat 

perlengkapan dan serangkaian peraturan yang saling berkaitan. Aparatur yang 

dimaksud disini ialah kepolisian, kejaksaan, pengadilan dan aparat eksekusi 

pidana, sedang peraturan-peraturan yang saling berkaitan ialah antara lain 

KUHAP, Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Kepolisian, 

Undang-Undang tentang Kejaksaan dan Undang-Undang Advokad 

Memang aturan-aturan dalam hukum acara pidana memberi petunjuk apa 

yang harus dilakukan oleh aparat penegak hukum dan fihak-fihak atau orang-

orang yang terlibat di dalamnya, apabila terjadi atau ada persangkaan terjadi 

perbuatan yang melawan hukum atau apa yang disebut kejahatan dalam arti yang 

luas. Hukum acara seperti hakekat hukum pada umumnya, bersifat normatif, jadi 

mengandung sesuatu yang seharusnya membicarakan masalah penegakan, di sini 

tidak membicarakan masalah hukumnya, melainkan apa yang dilakukan oleh 

aparatur penegak hukum dalam menghadapi masalah-masalah dalam penegakan 

hukum. 

Tegaknya hukum, kebenaran dan keadilan merupakan tujuan hukum pada 

umumnya. Begitu pula dalam hukum pidana, untuk menegakkan hukum, 

kebenaran dan keadilan diperlukan perangkat perundang-undangan yaitu hukum 

acara pidana. Tegaknya hukum, kebenaran dan keadilan sudah merupakan 

tuntutan manusiawi yang bersifat universal, setiap orang kapanpun dan 
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dimanapun selalu menginginkan ditegakkannya hukum, kebenaran dan keadilan 

tersebut. 

Sehubungan dengan penegakan hukum pidana di atas, Harun M Husein 

(1991:52) mengatakan “Hukum acara pidana berfungsi mengatur bagaimana tata 

cara yang harus ditempuh agar hukum pidana dapat ditegakkan, penegakan hukum 

pidana itu dilakukan dengan berusaha untuk mencari dan mendapatkan kebenaran 

material (kebenaran yang selengkap-lengkapnya) dan di atas kebenaran material 

yang didapatkan oleh hukum acara pidana itu ditegakkanlah kebenaran keadilan 

dan kepastian hukum”. 

Selanjutnya, mengenai fungsi dari hukum acara pidana dalam penegakan 

hukum pidana, A. Soetomo (1990:90) berpendapat “Hukum acara pidana memuat 

ketentuan-ketentuan yang mengatur mekanisme proses sejak terjadinya tindak 

pidana, yang selanjutnya diketahui sendiri oleh aparatur negara c.q. penyidik 

ataupun dilaporkan atau diadukan kepada penyidik, baik oleh yang terkena 

kejadian itu sendiri ataupun oleh orang lain, sampai selanjutnya diambil langkah-

langkah oleh penyidik, lalu hasilnya diserahkan kepada penuntut umum, 

kemudian disidangkan di pengadilan negeri, sehinga mendapat putusan”. 

Berdasarkan uraian di atas, dapat ditarik kejelasan bahwa tahap-tahap 

penegakan hukum pidana sebagaimana diatur dalam hukum acara pidana, yaitu 

sebagai berikut : 

a. Penyidikan  

Penyidikan  adalah serangkaian tindakan penyidik menurut cara yang 

diatur dalam undang-undang. Tindakan ini dimaksudkan untuk 
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mengumpulkan bukti dengan harapan bukti itu dapat membuat terang suatu 

tindak pidana yang terjadi dan menjadi titik tolak dalam usaha menemukan 

tersangka (Pasal 1 angka 2 KUHAP). Jadi penyidik perkara pidana, seperti 

pencurian, penipuan, pembunuhan dan sebagainya. Terang dalam arti bahwa 

unsur-unsur yang diperlukan untuk menuntut peristiwa di muka hakim 

menjadi lengkap. Sesuai dengan ketentuan Pasal 6 KUHAP, penyidik adalah 

pejabat polisi negara Republik Indonesia dan atau Pejabat Pegawai Negeri 

Sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang. 

b. Penuntutan  

Penuntutan adalah tindakan Penuntut Umum untuk melimpahkan 

perkara pidana ke pengadilan yang berwenang dalam hal dan menurut cara 

yang diatur dalam undang-undang, dengan permintaan supaya diperiksa dan 

diputus oleh hakim di pengadilan (Pasal 1 angka 7 KUHAP). Penuntutan 

perkara pidana adalah tugas yang dilakukan oleh Penuntut Umum (Pasal 137 

KUHAP). 

Hal tersebut juga dipertegas dalam Pasal 30 ayat (1) Undang-Undang 

Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, yang 

menyatakan bahwa di bidang pidana kejaksaan mempunyai tugas dan 

wewenang : 

a. melakukan penuntutan; 
b. melaksanakan penetapan hakim dan putusan pengadilan yang telah 

memperoleh kekuatan hukum tetap; 
c. melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan putusan pidana bersyarat, 

putusan pidana pengawasan, dan keputusan lepas bersyarat; 
d. melakukan penyidikan terhadap tindak pidana tertentu berdasarkan 

undang-undang; 
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e. melengkapi berkas perkara tertentu dan untuk itu dapat melakukan 
pemeriksaan tambahan sebelum dilimpahkan ke pengadilan yang dalam 
pelaksanaannya dikoordinasikan dengan penyidik. 

 
Disebutkan dalam Pasal 13 KUHAP bahwa Penuntut Umum adalah 

jaksa yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk melakukan 

penuntutan dan melaksanakan penetapan hakim. 

Selanjutnya disebutkan dalam Pasal 14 KUHAP bahwa Penuntut Umum 

mempunyai wewenang : 

a. menerima dan memeriksa berkas perkara penyidikan dari penyidik atau 
penyidik pembantu; 

b. mengadakan prapenuntutan apabila ada kekurangan pada penyidikan 
dengan memperhatikan ketentuan Pasal 110 ayat (3) dan ayat (4) KUHAP, 
dengan memberi petunjuk dalam rangka penyempurnaan penyidikan dari 
penyidik; 

c. memberikan perpanjangan penahanan, melakukan penahanan atau 
penahanan lanjutan dan atau mengubah status tahanan setelah perkaranya 
dilimpahkan oleh penyidik; 

d. membuat surat dakwaan; 
e. melimpahkan perkara ke pengadilan; 
f. menyampaikan pemberitahuan kepada terdakwa tentang ketentuan hari 

dan waktu perkara disidangkan yang disertai surat panggilan, baik kepada 
terdakwa maupun kepada saksi, untuk datang pada sidang yang telah 
ditentukan; 

g. melakukan penuntutan; 
h. menutup perkara demi kepentingan hukum; 
i. mengadakan tindakan lain dalam lingkup tugas dan tanggung jawab 

sebagai penuntut umum menurut ketentuan undang-undang ini; 
j. melaksanakan penetapan hakim. 

 
Lebih ditegas dinyatakan dalam Pasal 137 KUHAP, bahwa Penuntut 

Umum berwenang melakukan penuntutan terhadap siapapun yang didakwa 

melakukan suatu tindak pidana dalam daerah hukumnya dengan melimpahkan 

perkara ke pengadilan yang berwenang mengadili. 

Dalam hal cara-cara penuntutan, telah diatur dalam Pasal 138 sampai 

dengan Pasal 144 KUHAP yang selengkapnya sebagai berikut: 
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Pasal 138: 
 

(1) Penuntut umum setelah menerima hasil penyidikan dari penyidik segera 
mempelajari dan menelitinya dan dalam waktu tujuh hari wajib 
memberitahukan kepada penyidik apakah hasil penyidikan itu sudah 
lengkap atau belum. 

(2) Dalam hal hasil penyidikan ternyata belum lengkap, penuntut umum 
mengembalikan berkas perkara kepada penyidik disertai petunjuk 
tentang hal yang harus dilakukan untuk dilengkapi dan dalam waktu 
empat belas hari sejak tanggal penerimaan berkas, penyidik harus sudah 
menyampaikan kembali berkas perkara itu kepada penuntut umum. 

 
Pasal 139: 

 
Setelah penuntut umum menerima atau menerima kembali hasil 
penyidikan yang lengkap dari penyidik, ia segera, menentukan apakah 
berkas perkara itu sudah memenuhi persyaratan untuk dapat atau tidak 
dilimpahkan ke pengadilan. 
 

Pasal 140: 
 

(1) Dalam hal penuntut umum berpendapat bahwa dari hasil penyidikan 
dapat dilakukan penuntutan, ia dalam waktu secepatnya membuat surat 
dakwaan. 

(2) a. Dalam hal penuntut umum memutuskan untuk menghentikan 
penuntutan karena tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut 
ternyata bukan merupakan tindak pidana atau perkara ditutup demi 
hukum, penuntut umum menuangkan hal tersebut dalam surat 
ketetapan. 

b.  Isi surat ketetapan tersebut diberitahukan kepada tersangka dan bila ia 
ditahan, wajib segera dibebaskan. 

c.  Turunan surat ketetapan itu wajib disampaikan kepada tersangka atau 
keluarga atau penasihat hukum, pejabat rumah tahanan negara, 
penyidik dan hakim. 

d. Apabila kemudian ternyata ada alasan baru, penuntut umum dapat 
melakukan penuntutan terhadap tersangka. 
 

Pasal 141: 
 

Penuntut umum dapat melakukan penggabungan perkara dan 
membuatnya dalam satu surat dakwaan, apabila pada waktu yang sama 
atau hampir bersamaan ia menerima beberapa berkas perkara dalam hal: 

a. beberapa tindak pidana yang dilakukan oleh seorang yang sama 
dan kepentingan pemeriksaan tidak menjadikan halangan terhadap 
penggabungannya; 
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b. beberapa tindak pidana yang bersangkut-paut satu dengan yang 
lain; 

c. beberapa tindak pidana yang tidak bersangkut-paut satu dengan 
yang lain, akan tetapi yang satu dengan yang lain itu ada 
hubungannya, yang dalam hal ini penggabungan tersebut perlu 
bagi kepentingan pemeriksaan. 

 
Pasal 142: 

 
Dalam hal penuntut umum menerima satu berkas perkara yang memuat 
beberapa tindak pidana yang dilakukan oleh beberapa orang tersangka 
yang tidak termasuk dalam ketentuan Pasal 141, penuntut umum dapat 
melakukan penuntutan terhadap masing-masing terdakwa secara 
terpisah. 

 
Pasal 143: 

 
(1) Penuntut umum melimpahkan perkara ke pengadilan negeri dengan 

permintaan agar segera mengadili perkara tersebut disertai dengan surat 
dakwaan. 

(2) Penuntut umum membuat surat dakwaan yang diberi tanggal dan 
ditandatangani serta berisi:: 
a. nama lengkap, tempat lahir, umur atau tanggal lahir, jenis 

kelamin,kebangsaan, tempat tinggal, agama dan pekerjaan tersangka; 
b. uraian secara cermat, jelas dan lengkap mengenai tindak pidana yang 

didakwakan dengan menyebutkan waktu dan tempat tindak pidana 
itu dilakukan. 

(3) Surat dakwaan yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud 
dalam ayat (2) huruf b batal demi hukum. 

(4) Turunan surat pelimpahan perkara beserta surat dakwaan disampaikan 
kepada tersangka atau kuasanya atau penasihat hukumnya dan penyidik, 
pada saat yang bersamaan dengan penyampaian surat pelimpahan 
perkara tersebut ke pengadilan negeri. 
 

Pasal 144: 
 

(1) Penuntut umum dapat mengubah surat dakwaan sebelum pengadilan 
menetapkan hari sidang, baik dengan tujuan untuk menyempurnakan 
maupun untuk tidak melanjutkan penuntutannya. 

(2) Pengubahan surat dakwaan tersebut dapat dilakukan hanya satu kali 
selambat-lambatnya tujuh hari sebelum sidang dimulai. 

(3) Dalam hal penuntut umum mengubah surat dakwaan ia menyampai kan 
turunannya kepada tersangka atau penasihat hukum dan penyidik. 
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Mendasarkan ketentuan Pasal 138 sampai dengan Pasal 144 KUHAP 

tersebut di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa mekanisme penuntutan oleh 

Jaksa Penuntut Umum dimulai setelah diserahkannya berkas penyidikan dari 

penyidik kepada Jaksa Penuntut Umum, selanjutnya oleh Jaksa Penuntut 

Umum dibuatkan berita acara penuntutan serta surat pelimpahan perkara ke 

pengadilan. 

c. Peradilan (Rechtspraak) 

Mengadili adalah serangkaian tindakan hakim untuk menerima, 

memeriksa dan memutus perkara pidana berdasarkan asas bebas, jujur dan 

tidak memihak di sidang pengadilan dalam hal dan menurut cara yang diatur 

dalam undang-undang (Pasal 1 angka 9 KUHAP). Jadi menjalankan 

pengadilan perkara adalah tugas Pengadilan Negeri (Pasal 84 KUHAP). 

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2004 tentang Perubahan atas 

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum melalui 

Pasal 50 menyatakan bahwa Pengadilan Negeri bertugas dan berwenang 

memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara pidana dan perkara perdata 

di tingkat pertama. 

Terhadap putusan Pengadilan Negeri tersebut di atas, Hari Sasangka 

(2007:206) menyatakan bahwa bagi “pihak yang merasa tidak adil dan tidak 

puas dapat mengajukan upaya hukum”. Adapun upaya hukum yang terdapat 

dalam perkara pidana meliputi upaya hukum biasa (banding dan kasasi) dan 

upaya hukum luar biasa (Kasasi Demi Kepentingan Hukum dan Peninjauan 
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Kembali Putusan Pengadilan Yang Telah Memperoleh Kekuatan Hukum 

Tetap). 

Disebutkan dalam Pasal 67 KUHAP, bahwa terdakwa atau Penuntut 

Umum berhak untuk minta banding terhadap putusan pengadilan tingkat 

pertama kecuali terhadap putusan bebas, lepas dari segala tuntutan hukum 

yang menyangkut masalah kurang tepatnya penerapan hukum dan putusan 

pengadilan dalam acara cepat. Dengan demikian dapat ditarik pengertian 

bahwa alasan pengajuan banding adalah karena pemohon beranggapan bahwa 

hukum yang diterapkan kurang tepat. 

Selanjutnya disebutkan dalam Pasal 244 KUHAP, bahwa terhadap 

putusan perkara pidana yang diberikan pada tingkat terakhir oleh pengadilan 

lain selain daripada Mahkamah Agung, terdakwa atau penuntut umum dapat 

mengajukan permintaan pemeriksaan kasasi kepada Mahkamah Agung kecuali 

terhadap putusan bebas. 

Mendasarkan ketentuan Pasal 244 KUHAP tersebut di atas, 

Mohammad Taufik Makarao (2004:212) menyatakan bahwa kasasi adalah 

“upaya hukum yang bertujuan mengkoreksi kesalahan putusan pengadilan di 

bawah Mahkamah Agung, menciptakan dan membentuk hukum baru serta 

sebagai sarana pengawasan terciptanya keseragaman penerapan hukum”. 

Mengenai upaya hukum luar biasa yang berupa kasasi demi 

kepentingan hukum, Pasal 259 ayat (1) KUHAP menyatakan bahwa demi 

kepentingan hukum terhadap semua putusan yang telah memperoleh kekuatan 

hukum tetap dari pengadilan lain selain daripada Mahkamah Agung, dapat 
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diajukan satu kali permohonan kasasi oleh Jaksa Agung. Dengan demikian, 

putusan yang dapat di kasasi demi kepentingan hukum hanya terbatas pada 

putusan pengadilan negeri dan pengadilan tinggi yang telah memperoleh 

kekuatan hukum tetap. 

Terakhir, mengenai upaya hukum luar biasa berupa Peninjauan 

Kembali Putusan Pengadilan Yang Telah Memperoleh Kekuatan Hukum 

Tetap, Pasal 263 ayat (1) KUHAP menentukan bahwa terhadap putusan 

pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, kecuali putusan 

bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum, terpidana atau ahli warisnya 

dapat mengajukan permintaan peninjauan kembali kepada Mahkamah Agung. 

Dengan demikian, peninjauan kembali dapat diajukan terhadap semua putusan 

pengadilan, kecuali terhadap putusan bebas atau putusan lepas dari segala 

tuntutan hukum. 

Mendasarkan pada pengertian upaya-upaya hukum tersebut di atas, 

maka dapat ditarik pengertian adanya perbedaan antara upaya hukum biasa 

dengan upaya hukum luar biasa yaitu sebagai berikut: 

1) Upaya hukum biasa diajukan terhadap putusan pengadilan yang belum 
memiliki kekuatan hukum tetap, sedangkan upaya hukum luar biasa 
diajukan terhadap putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan 
hukum tetap; 

2) Upaya hukum biasa tidak memerlukan syarat-syarat yang bersifat khusus 
atau syarat-syarat tertentu, sedangkan upaya hukum luar biasa hanya dapat 
diajukan dengan syarat-syarat khusus atau syarat-syarat tertentu; 

3) Upaya hukum biasa tidak selamanya diajukan ke Mahkamah Agung, 
sedangkan upaya hukum luar biasa diajukan kepada Mahkamah Agung 
dan diperiksa serta diputus oleh Mahkamah Agung sebagai instansi 
pertama dan terakhir. 
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d. Pelaksanaan Putusan (Executie) 

Melaksanakan putusan hakim adalah menyelenggarakan supaya segala 

sesuatu yang tercantum dalam putusan hakim itu dapat segera dilaksanakan, 

misalnya apabila putusan itu berisi pembebasan terdakwa, maka terdakwa 

harus segera dikeluarkan dari tahanan. Apabila berisi penjatuhan pidana 

denda, maka denda itu juga harus segera dibayar. Demikian pula apabila 

putusan merupakan penjatuhan pidana penjara, maka terpidana menjalani 

pidananya dalam lembaga pemasyakatan, dan sebagainya. Pelaksanaan 

putusan hakim disebut pula dengan istilah eksekusi yang merupakan tugas dari 

Kejaksaan (Pasal 270 KUHAP). 

Dilihat sebagai suatu proses kebijakan, penegakan hukum pidana pada 

hakekatnya merupakan penegakan kebijakan melalui beberapa tahap, yaitu: 

1. Tahap formulasi, yaitu tahap penegakan hukum in abstrac oleh badan 
pembuat undang-undang. Tahap ini dapat pula disebut tahap kebijakan 
legislatif. 

2. Tahap aplikasi, yaitu tahap penerapan hukum pidana oleh aparat-aparat 
penegak hukum mulai dari Kepolisian sampai pengadilan. Tahap kedua ini 
dapat pula disebut tahap kebijakan yudikatif. 

3. Tahap eksekusi, yaitu tahap pelaksanaan hukum pidana secara konkrit oleh 
aparat-aparat pelaksana pidana. Tahap ini dapat pula disebut tahap 
kebijakan eksekutif atau administratif (Muladi, 1995:13). 

 
Ketiga tahap tersebut, dilihat sebagai usaha atau proses yang sengaja 

direncanakan untuk mencapai tujuan tertentu, jelas harus merupakan suatu 

jalinan mata rantai aktivitas yang merupakan perwujudan dari kebijakan 

nasional. Jadi tegasnya kebijakan pembangunan harus diusahakan terwujud 

pada ketiga tahap kebijakan penegakan hukum tersebut di atas. Inilah makna 

dan konsekuensi dari pernyataan bahwa penegakan hukum pidana merupakan 
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bagian integral dari kebijakan sosial seperti diuraikan di muka. Jadi tersimpul 

di dalamnya pengertian social engineering by cryminal law. 

Konsekuensi demikian jelas menuntut kemampuan yang lebih atau 

kemampuan plus dari setiap aparat penegak hukum pidana, yaitu tidak hanya 

kemampuan di bidang yuridis, tetapi juga kesadaran, pengetahuan dan 

kemampuan yang memadai di bidang kebijakan pembangunan yang 

menyeluruh. Tanpa kesadaran, pengetahuan dan kemampuan yang memadai di 

bidang pembangunan, sulit diharapkan berhasilnya pembangunan masyarakat 

dengan hukum pidana. Di samping itu, karena pembangunan mengandung 

berbagai dimensi (multidimensi), maka juga diperlukan berbagai pengetahuan 

(multidisiplin). 

Agar supaya penegakan hukum pidana dapat menunjang program-

program pembangunan, maka patut diperhatikan Guiding Principle yang 

dikemukakan Konggres PBB ke-7, bahwa perlu dilakukan studi dan penelitian 

mengenai hubungan timbal balik antara kejahatan dan beberapa aspek tertentu 

dari pembangunan. Ditegaskan dalam Guiding principle tersebut, bahwa studi 

itu sejauh mungkin dilakukan dari perspektif interdisipliner dan ditujukan 

untuk perumusan kebijaksanaan dan tindakan praktis. Studi demikian 

dimaksudkan untuk meningkatkan sifat responsif dari kebijakan pencegahan 

kejahatan dan peralihan pidana dalam rangka merubah kondisi-kondisi sosial 

ekonomi, kultural dan politik. 

Dengan demikian pengetahuan yang memadai dari para penegak hukum 

mengenai beberapa aspek dari pembangunan dan hubungan timbal baliknya 
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dengan kejahatan, tidak hanya penting dalam merumuskan kebijakan 

penegakan hukum pidana pada tahap formulasi, tetapi juga pada tahap aplikasi 

yang lebih bersifat operasional. 

Dalam hubungannya dengan tahap aplikasi ini sangat diharapkan 

perhatian para penegak hukum terhadap Guiding principle dan Konggres PBB 

ke-7 yang menyatakan bahwa, kebijakan pencegahan kejahatan dan peradilan 

pidana harus memperhitungkan sebab-sebab sosial ekonomis (policies for 

crime prevention and criminal justice should take into account the stryctural 

including socio-economic causes of in justice). Ini berarti, pengetahuan dari 

penegak hukum mengenai sebab-sebab ketidak adilan atau ketimpangan 

termasuk sebab-sebab terjadinya kejahatan yang bersifat struktural sebagai 

dampak dari kebijakan pembangunan, dapat dipertimbangkan sebagai salah 

satu faktor untuk menyatakan suatu perbuatan secara materiil tidak melawan 

hukum atau sebagai satu alasan untuk memperingan pemidanaan. 

Dalam hal penegakan hukum terhadap penanggulangan distribusi minyak 

tanah illegal, disebutkan dalam Pasal 50 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001, 

bahwa: 

(1) Selain Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, Pejabat Pegawai 
Negeri Sipil tertentu di lingkungan departemen yang lingkup tugas dan 
tanggung jawabnya meliputi kegiatan usaha Minyak dan Gas Bumi diberi 
wewenang khusus sebagai Penyidik sebagaimana dimaksud dalam Undang-
Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana untuk melakukan 
penyidikan tindak pidana dalam kegiatan usaha Minyak dan Gas Bumi. 

(2) Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) 
berwenang : 
a. melakukan pemeriksaan atas kebenaran laporan atau keterangan yang 

diterima berkenaan dengan tindak pidana dalam kegiatan usaha Minyak 
dan Gas Bumi; 



45 

 

b. melakukan pemeriksaan terhadap orang atau badan yang diduga 
melakukan tindak pidana dalam kegiatan usaha Minyak dan Gas Bumi; 

c. Minyak dan Gas Bumi; 
d. menggeledah tempat dan/atau sarana yang diduga digunakan untuk 

melakukan tindak pidana dalam kegiatan usaha Minyak dan Gas Bumi;  
e. melakukan pemeriksaan sarana dan prasarana kegiatan usaha Minyak dan 

Gas Bumi dan menghentikan penggunaan peralatan yang diduga 
digunakan untuk melakukan tindak pidana;  

f. menyegel dan/atau menyita alat kegiatan usaha Minyak dan Gas Bumi 
yang digunakan untuk melakukan tindak pidana sebagai alat bukti;  

g. mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan 
pemeriksaan perkara tindak pidana dalam kegiatan usaha Minyak dan Gas 
Bumi; 

h. menghentikan penyidikan perkara tindak pidana dalam kegiatan usaha 
Minyak dan Gas Bumi.  

(3) Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) 
memberitahukan dimulainya penyidikan perkara pidana kepada Pejabat Polisi 
Negara Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan yang berlaku. 

(4) Penyidik sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) wajib menghentikan 
penyidikannya dalam hal peristiwa sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) 
huruf a tidak terdapat cukup bukti dan/atau peristiwanya bukan merupakan 
tindak pidana. 

(5) Pelaksanaan kewenangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dilakukan 
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 

 
Adapun macam-macam tindak pidana menurut Undang-Undang Nomor 22 

Tahun 2001 adalah sebagai berikut: 
 

1. Setiap orang yang tanpa hak melakukan Survei Umum (Pasal 51 ayat (1)); 

2.  Setiap orang yang tanpa hak mengirim atau menyerahkan atau 

memindahtangankan data hasil Survei Umum dalam bentuk apa pun (Pasal 51 

ayat (2)); 

3. Setiap orang yang melakukan Eksplorasi dan/atau Eksploitasi minyak bumi 

atau gas bumi tanpa mempunyai Kontrak Kerja Sama (Pasal 52); 

4. Setiap orang yang melakukan pengolahan minyak bumi atau gas bumi tanpa 

Izin Usaha Pengolahan (Pasal 53 huruf a); 
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5. Setiap orang yang melakukan pengangkutan minyak bumi atau gas bumi tanpa 

Izin Usaha Pengangkutan (Pasal 53 huruf b); 

6. Setiap orang yang melakukan penyimpanan minyak bumi atau gas bumi tanpa 

Izin Usaha Penyimpanan (Pasal 53 huruf c); 

7. Setiap orang yang melakukan kegiatan niaga minyak bumi atau gas bumi 

tanpa Izin Usaha Niaga (Pasal 53 huruf d); 

8. Setiap orang yang meniru atau memalsukan Bahan Bakar Minyak dan Gas 

Bumi dan hasil olahan (Pasal 54); 

9. Setiap orang yang menyalahgunakan Pengangkutan dan/atau Niaga Bahan 

Bakar Minyak yang disubsidi Pemerintah (Pasal 55). 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 
 

Penelitian merupakan suatu kegiatan ilmiah yang berarti suatu metode 

yang bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala, dengan jalan 

menganalisis dan dengan mengadakan pemeriksaan yang mendalam terhadap 

fakta tersebut. Selanjutnya adalah mengusahakan suatu pemecahan atas masalah-

masalah yang ditimbulkan oleh fakta tersebut. Penelitian secara ilmiah dilakukan 

oleh manusia untuk menyalurkan hasrat ingin tahu yang telah mencapai taraf 

ilmiah, yang disertai dengan suatu keyakinan bahwa setiap gejala akan dapat 

ditelaah dan dicari hubungan sebab akibatnya, atau kecenderungan yang timbul 

(Soekanto, 1981:2). 

Saefudin Anwar (2003:1) menyatakan bahwa penelitian juga merupakan 

sarana pokok dalam pengembangan ilmu pengetahuan maupun teknologi, yang 

bertujuan untuk lebih mengetahui dan lebih memperdalam segala segi kehidupan. 

Penelitian juga merupakan suatu kegiatan ilmiah yang mempunyai beberapa 

karakteristik tertentu, yaitu: penelitian mempunyai tujuan, sistematik, terkendali, 

objektif serta tahan uji. Demikian juga penelitian hukum merupakan suatu 

kegiatan ilmiah yang mempunyai karakteristik, diantaranya: 

a. Tujuan, dalam penelitian hukum mempunyai tujuan untuk mempelajari gejala 
hukum tertentu dengan menganalisisnya. 

b. Sistematik, dalam penelitian hukum harus mempunyai langkah-langkah dalam 
persiapan, pelaksanaan dan pembuatan laporan yang terencana dengan baik. 

c. Terkendali, dalam penelitian hukum harus mempunyai langkah-langkah dalam 
persiapan, pelaksanaan dan pembuatan laporan yang terencana dengan baik. 

d. Objektif, dalam penelitian hukum terlebih dahulu ditentukan fenomena hukum 
yang akan diteliti. 
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e. Tahan uji, dalam penelitian hukum, penyimpulan teori harus merupakan hasil 
dari telaah yang didasari pada suatu teori yang solid dan metode yang benar, 
oleh karena itu siapapun yang melakukan replikasi akan sampai pada suatu 
kesimpulan yang sama. 

 
Dalam penelitian ini peneliti menggunakan metode penelitian sebagai 

berikut: 

A. Jenis Penelitian 

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian 

kualitatif, yaitu suatu penelitian yang menyajikan dunia sosial dan perspektifnya 

dari segi konsep, perilaku, persepsi dan persoalan tentang objek yang diteliti. 

Pada jenis penelitian ini, penelitian dilakukan secara intensif, terurai dan 

mendalam terhadap suatu lembaga, organisasi atau gejala tertentu. Metode 

kualitatif yang digunakan dimaksudkan agar penelitian memiliki sifat 

kontekstualisasi, interprestasi, dan memahami perspektif subjek (Soemitro 

1983:16). 

 

B. Lokasi Penelitian 

Lokasi penelitian merupakan tempat dimana penelitian dilaksanakan. 

Dalam penelitian ini peneliti mengambil lokasi penelitian di wilayah hukum 

Polres Kudus. Pertimbangan dipilihnya lokasi penelitian di wilayah hukum Polres 

Kudus adalah karena: 

1. Terdapat kasus distribusi minyak tanah illegal di wilayah hukum Polres 

Kudus; 
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2. Walaupun selama ini pihak Polres Kudus telah mengamankan pelaku 

distribusi minyak tanah illegal, namun dalam prakteknya masih terjadi juga 

kelangkaan minyak tanah di wilayah hukum Polres Kudus. 

 
C. Fokus Penelitian 

Sebagaimana yang telah dikemukakan oleh penulis sebelumnya, bahwa 

dalam penelitian ini masalah yang akan diteliti adalah upaya Polri dalam 

penanggulangan pengangkutan minyak tanah illegal yang terjadi di wilayah 

hukum Polres Kudus. Adapun yang menjadi fokus penelitian adalah sebagai 

berikut: 

1. Keberadaan distribusi minyak tanah illegal di wilayah hukum Polres Kudus. 

2. Upaya Polres Kudus dalam pelaksanaan tugasnya mengatasi distribusi minyak 

tanah illegal. 

 
D. Sumber Data Penelitian 

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif, dengan demikian data yang 

dikumpulkan berupa data primer dan data sekunder. 

1. Data Primer 

Data primer adalah data yang bersumber dari tangan pertama atau 
langsung diperoleh dari objek penelitian atau instansi yang terkait lainnya 
yang terdiri dari: 
a. Responden 

Responden adalah orang yang terkait langsung dalam penelitian ini, baik 
dari masyarakat, institusi, atau orang yang terlibat dalam objek penelitian. 
Adapun sebagai responden adalah anggota Polres Kudus, 
tersangka/terdakwa pelaku distribusi minyak tanah illegal, masyarakat 
konsumen minyak tanah di wilayah hukum Polres Kudus. 

b. Informan 
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Informan dapat berupa orang dalam, orang yang dimanfaatkan untuk 
memberikan informasi tentang situasi dan kondisi objek penelitian, yang 
dimaksud informan di sini dapat berupa keterangan orang yang berwenang 
maupun wawancara pendahuluan yang dilakukan oleh peneliti (Moleong, 
2006: 186). Adapun yang dijadikan informan dalam penelitian ini adalah 
Kanit Reskrim Polres Kudus yang memiliki wewenang/hubungan terhadap 
permasalahan/kasus terkait, Humas Dinas Perdagangan dan Pengelolaan 
Pasar Kabupaten Kudus, masyarakat konsumen minyak tanah di wilayah 
hukum Polres Kudus. 

2. Data Sekunder 

Data sekunder merupakan data yang diperoleh secara tidak langsung 
atau data yang sudah terolah dalam bentuk tulisan. Dalam penelitian ini data 
sekunder diperoleh dari dokumen yang ada pada instansi-instansi yang jadi 
sasaran penelitian, diantaranya adalah data yang ada di Kepolisian Resor 
Kudus. 

Selain itu, data sekunder juga diperoleh melalui buku-buku perpustakaan 
yang berkaitan dengan distribusi minyak tanah illegal, untuk mendapatkan 
konsep maupun teori sebagai landasan dalam pembahasan hasil penelitian; 
demikian pula hasil-hasil seminar dan lokakarya yang relevan, tulisan atau 
artikel, makalah-makalah seminar, serta hasil penelitian yang berkaitan 
dengan masalah yang diteliti. 

 
E. Metode Pengumpulan Data 

Menurut J. Supranto (2003:2), sumber data utama dalam penelitian 
kualitatif adalah data primer yang didukung dengan data sekunder. Adapun 
metode pengumpulan data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah: 
1. Dokumen 

Dokumen adalah setiap bahan tertulis maupun film. Dokumen dapat 
dimanfaatkan untuk menguji, menafsirkan mengenai berbagai data yang 
diperoleh, bahkan untuk meramal. 

2. Wawancara (Interview) 

Wawancara adalah proses tanya jawab dalam penelitian yang berlangsung 
secara lisan dalam mana dua orang atau lebih bertatap muka mendengarkan 
secara langsung informasi-informasi atau keterangan-keterangan (Cholid 
Narbuko dan Abu Achmadi, 2001:81). 

3. Observasi 

Observasi adalah pengamatan yang dilakukan secara sengaja dan sistematik 
mengenai fenomena sosial dan gejala-gejala psikis yang kemudian dilakukan 
pencatatan. Dalam penelitian ini peneliti mengamati secara langsung masalah-
masalah yang terjadi dalam praktek yang ada hubungannya dengan masalah 
yang diteliti antara lain hasil Polres Kudus dalam mencegah dan 
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menanggulangi distribusi minyak tanah illegal. Data yang diperoleh 
selanjutnya dipelajari dan dihubungkan dengan teori-teori atau bahan-bahan 
bacaan dari penelitian pustaka. 
 

F. Keabsahan Data 

Keabsahan data sangat mendukung dalam penentuan hasil akhir suatu 

penelitian, oleh karena itu diperlukan suatu teknik pemeriksaan data. Teknik 

pemeriksaan data yang digunakan adalah teknik triangulasi. ”Triangulasi” adalah 

teknik pemeriksaan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain diluar itu untuk 

keperluan pengecekan dan perbandingan terhadap data itu (Moleong,2004:178 ). 

Menurut Pattom dalam Moleong (2004:331) triangulasi dengan sumber dapat 

ditempuh dengan jalan sebagai berikut:  

a. Membandingkan data hasil pengamatan dengan data hasil wawancara 

b. Membandingkan apa yang dikatakan orang didepan umum dengan apa yang 

dikatakan sepanjang waktu 

c. Membandingkan apa yang dikatakan orang tentang situasi penelitian dengan 

apa yang dikatakan sepanjang waktu 

d. Membandingkan hasil wawancara dengan isi dokumen yang berkaitan 

Dengan teknik ini penelitian dilakukan dengan membandingkan data-data 

yang diperoleh dari penyidik Polres Kudus melalui wawancara dengan isi 

dokumen yang berkaitan seperti buku-buku literatur, peraturan perundang-

undangan dan pendapat ahli yang berkaitan dengan masalah yang diteliti, seperti 

dokumen yang diperoleh dari penyidik Polres Kudus bertujuan agar didapatkan 

hasil penelitian yang diharapkan sesuai dengan fokus yang diteliti. 
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G. Metode Analisis Data 

Metode analisis data yang digunakan adalah analisis kualitatif, yaitu 

setelah memperoleh data lengkap dari responden di lapangan, maka selanjutnya 

diperiksa kembali data yang telah diterima terutama mengenai konsistensi 

jawaban dari keragaman data yang diterima. Dari data tersebut selanjutnya 

dilakukan analisis mengenai upaya Polri dalam pencegahan dan penanggulangan 

pengangkutan minyak tanah illegal yang terjadi di wilayah hukum Polres Kudus. 
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BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 
 

A. Keberadaan Distribusi Minyak Tanah Illegal Di Wilayah 

Hukum Polres Kudus 

Kabupaten Kudus merupakan salah satu Kabupaten di Jawa Tengah yang 

terletak di antara 4 (empat) Kabupaten, yaitu di sebelah utara berbatasan dengan 

Kabupaten Jepara dan Kabupaten Pati, sebelah timur berbatasan dengan 

Kabupaten Pati, sebelah selatan berbatasan dengan Kabupaten Grobogan dan Pati, 

serta sebelah barat berbatasan dengan Kabupaten Demak dan Jepara. 

Letak Kabupaten Kudus terdapat antara 110°36’ dan 110°50’ Bujur Timur 

dan antara 6°51’ dan 7°16’ Lintang Selatan. Jarak terjauh dari barat ke timur 

adalah 16 km dan dari utara ke selatan sejauh 22 km. 

Secara administratif Kabupaten Kudus terbagi menjadi 9 Kecamatan dan 

124 Desa serta 7 Kelurahan. Luas wilayah Kabupaten Kudus tercatat sebesar 

42.516 hektar atau sekitar 1,31 persen dari luas Propinsi Jawa Tengah. Kecamatan 

yang terluas adalah Kecamatan Dawe yaitu 8.584 Ha, sedangkan yang paling kecil 

adalah Kecamatan Kota seluas 1.047 Ha. Secara lebih terinci, jumlah kecamatan 

dan desa di Kabupaten Kudus adalah sebagai berikut : 
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Tabel. 1. 
Banyaknya Desa/Kelurahan, Rukun Warga, Rukun Tetangga 

Dan Dukuh menurut Kecamatan di Kabupaten Kudus 
Tahun 2009 

 
No Kecamatan Desa Kelurahan RW RT Dukuh 

1 2 3 4 5 6 
1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
8. 
9. 

Kaliwungu 
Kota 
Jati 
Undaan 
Mejobo 
Jekulo 
Bae 
Gebog 
Dawe 

15 
18 
14 
15 
11 
12 
10 
11 
18 

0 
7 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 

63 
109 
76 
60 
69 
85 
44 
80 
98 

417 
461 
343 
355 
339 
439 
260 
418 
495 

49 
43 
40 
35 
32 
46 
33 
44 
49 

Jumlah 124 7 684 3.527 371 
Sumber Data: Statistik Kabupaten Kudus Tahun 2008 

 
Kabupaten Kudus terdiri atas lahan sawah dengan pengairan teknis seluas 

4.203 Ha (9,88 %) dan sisanya berpengairan ½ teknis, sederhana, tadah hujan dan 

lainnya. Sedangkan yang bukan lahan sawah atau yang digunakan untuk bangunan 

sekitar 9.963 Ha (23,48 % luas Kabupaten Kudus). 

Penduduk Kabupaten Kudus dalam kelompok umur dan jenis kelamin, 

secara keseluruhan tercatat sebanyak 724.969 jiwa, yang terdiri dari penduduk 

laki-laki 358.255 jiwa dan penduduk perempuan 366.714 jiwa. 

Dari hasil pendataan yang dilakukan oleh Dinas Perdagangan dan 

Pengelolaan Pasar Kabupaten Kudus, diketahui bahwa kebutuhan minyak tanah 

bersubsidi di Kabupaten Kudus untuk tiap bulannya adalah sebanyak 3,116 juta 

liter sedangkan jatah minyak tanah bersubsidi untuk Kabupaten Kudus yang 

ditetapkan oleh PT. Pertamina Unit Pemasaran Region IV Semarang hanya 
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sebesar 1,100 juta liter. Kondisi demikian ini tentunya menjadikan kebutuhan 

minyak tanah di Kabupaten Kudus tidak dapat tercukupi semua dan menjadikan 

masyarakat konsumen minyak tanah di Kabupaten Kudus kesulitan untuk 

memenuhi kebutuhan minyak tanah. Kebutuhan minyak tanah masyarakat 

Kabupaten Kudus tersebut semakin tidak dapat terpenuhi apabila distribusi 

minyak tanah disimpangkan atau tidak disalurkan kepada masyarakat. 

Untuk lebih jelasnya berikut disampaikan data kebutuhan minyak tanah di 

Kabupaten Kudus kurun waktu 2005 sampai dengan 2009; 

Tabel 2 
Tabel Jumlah Kebutuhan Minyak Tanah di Kabupaten Kudus 

Tahun 2005 s/d 2009 (000 liter) 

Bln/Th 2005 2006 2007 2008 2009 
Januari 3.775 3.235 3.540 3.540 3.290 
Februari 3.515 3.130 3.130 3.130 3.155 
Maret 3.935 3.580 3.515 3.515 3.130 
April 3.680 3.240 3.245 3.245 3.365 
Mei 3.770 3.480 3.220 3.220 3.220 
Juni 3.770 3.285 2.980 2.980 3.220 
Juli 3.770 3.335 3.460 3.460 3.255 
Agustus 3.770 3.480 3.575 3.575 3.255 
September 3.625 3.460 3.270 3.270 3.255 
Oktober 3.505 3.290 3.470 3.470 3.050 
Nopember 3.736 3.460 3.460 3.460 2.845 
Desember 3.640 3.480 3.275 3.275 2.355 
JUMLAH 44.491 40.455 40.140 40.140 37.395 

Sumber data: Dinas Perdagangan dan Pengelolaan Pasar Kab Kudus 

 

Pendistribusian minyak tanah bersubsidi di Kabupaten Kudus dilakukan 

oleh 7 (tujuh) agen dari sebanyak 12 (dua belas) agen minyak tanah yang ada di 

Kabupaten Kudus. Adapun pertimbangan PT. Pertamina Unit Pemasaran Region 

IV Semarang dalam memilih ketujuh agen tersebut antara lain adalah didasarkan 
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pada tes kelayakan yang telah dilakukan oleh PT. Pertamina Unit Pemasaran 

Region IV Semarang (wawancara dengan Imam Prayit, S.E). 

Ketujuh agen minyak tanah yang ditunjuk untuk menyalurkan minyak 

tanah bersubsidi di wilayah Kabupaten Kudus tersebut adalah sebagai berikut: 

1. PT. LENTERA CAHAYA MIGAS 
Jl. Ganesha III/2A Purwosari Kudus 

2. PT. DWI AUDRINE PUTRI 
Jl. Ganesha III/2 Purwosari Kudus 

3. PT. AMINAH MAJU JAYA 
Jl. Lukmonohadi No. 37A Kudus 

4. PT. PELITA HARAPAN 
Jl. Mejobo No. 491A Mlati Kidul Kudus 

5. PT. BAHAGIA SANTOSA 
Jl. Letkol Tit Sudono No. 49 Kudus 

6. PT. BAHTERA AGUNG SANTOSA 
Ds.Tanjungkarang RT. 02 RW. I Jati Kudus 

7. PT. NGUPOYO SRI INDRA AGUNG MULYA 
Ds. Undaan Lor RT. 07 RW. VI Undaan Kudus 

 

Adapun kuota minyak tanah bersubsidi yang disalurkan oleh masing-

masing agen minyak tersebut setiap bulannya tidak tentu (variatif), tergantung 

penetapan dari PT. Pertamina Unit Pemasaran Region IV Semarang yang tentunya 

didasarkan pada kemampuan dan sarana pendukung masing-masing agen tersebut. 

Artinya, tidak ada perhitungan baku yang menentukan kuota masing-masing agen 

tersebut tetapi dilakukan secara variatif dan proporsional sesuai kemampuan 

masing-masing agen. 
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Dengan ditunjuknya ketujuh agen tersebut untuk mendistribusikan minyak 

tanah bersubsidi di Kabupaten Kudus, maka fokus pengawasan untuk 

menghindari terjadinya distribusi minyak tanah illegal lebih ditekankan kepada 

ketujuh agen tersebut. Namun demikian tidak menutup kemungkinan distribusi 

minyak tanah illegal dilakukan oleh agen-agen lain atau dilakukan oleh agen di 

luar Kabupaten Kudus tetapi melewati wilayah hukum Polres Kudus, sehingga 

pengawasan terhadap pendistribusian minyak tanah bersubsidi tetap dilakukan 

secara menyeluruh (wawancara dengan Iptu Suwardi). 

Sebelum membahas lebih jauh tentang keberadaan distribusi minyak tanah 

secara illegal di wilayah hukum Polres Kudus, perlu diketahui bahwa terjadinya 

penyimpangan pendistribusian minyak tanah bersubsidi atau distribusi minyak 

tanah illegal antara lain disebabkan adanya selisih harga yang lumayan besar 

antara harga minyak tanah bersudsidi dan non-subsidi. Selisih antara harga 

minyak tanah bersubsidi dengan non subsidi tersebut berkisar Rp. 6.000,- per 

liternya, hal ini tentunya membuat seseorang mudah tergiur untuk mengambil 

keuntungan dengan cara menjual minyak tanah bersubsidi kepada kalangan 

industri yang seharusnya menggunakan minyak tanah non subsidi (wawancara 

dengan Imam Prayit, S.H). 

Hal tersebut di atas dibenarkan oleh SWT (inisial) tersangka pelaku 

distribusi minyak tanah illegal di Kabupaten Kudus, bahwa selisih harga yang 

tergolong sangat tinggi mengundang niatnya untuk menyimpangkan 

pendistribusian minyak tanah bersubsidi. Keuntungan yang diperoleh dari 

menyimpangkan pendistribusian minyak tanah bersubsidi tergolong sangat besar. 
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Misalnya saja minyak tanah bersubsidi yang seharusnya dijual kepada rumah 

tangga dengan harga Rp. 2.900,- /liter, dijual kepada kalangan industri dengan 

harga Rp. 5.000,- /liter dimana harga minyak tanah non subsidi harganya 

mencapai Rp. 7.000,- /liter. Kondisi tersebut tentunya menjadikan keuntungan 

yang diperolehnya semakin berlipat dibandingkan dengan menjual minyak tanah 

tersebut kepada masyarakat yang keuntungannya hanya berkisar antara Rp. 200 

sampai dengan Rp. 500,- saja (wawancara dengan tersangka pelaku distribusi 

minyak tanah illegal). 

Adapun modus penyimpangan pendistribusian minyak tanah yang sering 

terjadi dalam praktik antara lain adalah dengan menimbun tanpa memiliki ijin 

penyimpanan atau pembelian dari masyarakat yang datang menjual dalam bentuk 

jerigen dan ditampung dalam penampungan. Modus kedua dengan mengalihkan 

atau menjual minyak tanah bersubsidi kepada pihak-pihak yang tidak menerima 

subsidi atas pembelian minyak tanah. Modus ketiga dengan cara mengoplos 

minyak tanah dari masyarakat dan solar dari truk tangki kencingan. Ini istilah 

pengurangan volume pengangkutan minyak oleh oknum dengan jalan mengambil 

diam-diam di tengah perjalanan distribusi minyak. Modus keempat dengan 

melakukan usaha pengangkutan BBM tanpa ijin. Modus lainnya dengan cara 

mengumpulkan BBM bersubsidi dari masyarakat lalu menjualnya pada Industri. 

Modus terakhir inilah yang paling sering terjadi dalam praktik pendistribusian 

minyak tanah illegal (wawancara dengan Iptu Suwardi). 

Demikian pula distribusi minyak tanak illegal yang terjadi di wilayah 

hukum Polres Kudus, dari lima modus tersebut di atas, yang paling sering terjadi 
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adalah distribusi minyak tanah illegal dengan modus mengumpulkan BBM 

bersubsidi dari pengecer lalu menjualnya pada Industri. Dari data statistik Polres 

Kudus diketahui bahwa dalam kurun waktu tiga tahun terakhir, yaitu tahun 2007 

sampai dengan tahun 2009, tercatat sebanyak 8 kasus distribusi minyak tanah 

illegal dengan modus mengumpulkan BBM bersubsidi dari pengecer minyak 

tanah lalu menjualnya pada Industri, dari total kasus distribusi minyak tanah 

illegal sebanyak 21 kasus yang ditangani oleh Polres Kudus dengan barang bukti 

minyak tanah sebanyak 6.000 liter lebih (wawancara dengan Iptu Suwardi). 

Tabel 3 
Jumlah Tindak Pidana Distribusi Minyak Tanah Illegal Di Kab. Kudus 

Tahun 2007 s/d 2009 (000 liter) 

TAHUN JUMLAH PERKARA 

MASUK SELESAI 

2007 2 2 

2008 8 7 

2009 11 9 

JUMLAH 21 18 

Sumber Data: Statistik Polres Kudus Th. 2009 

Selain modus-modus tersebut di atas, terdapat modus lain penyimpangan 

distribusi minyak tanah bersubsidi di Kabupaten Kudus, yaitu dengan cara 

mengoplos minyak tanah bersubsidi dan menjualnya lagi kepada para awak 

transportasi. 

Modus yang dilakukan adalah pelaku membeli minyak tanah bersubsidi 

dari pangkalan. Selanjutnya, minyak tanah tersebut tidak dijual kepada pengguna 
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rumah tangga, tetapi ke awak bus atau truk setelah dicampur dengan jenis BBM 

lain. Berdasarkan pengamatan, ada dua cara yang dilakukan pelaku untuk menjual 

minyak tanah bersubsidi kepada awak truk. Pertama, mereka secara terang-

terangan menumpuk jerigen berisi minyak tanah di depan kiosnya. Sebagian besar 

kios tersebut berada di pinggir jalan lingkar Kudus yang menuju Surabaya. Kedua 

mereka menyembunyikan jerigen berisi minyak tanah dengan di dekat kios. Bila 

ada calon pembeli, mereka akan menyalurkannya dengan menggunakan selang. 

Untuk mengalirkan minyak tanah dari jerigen ke pembeli yang jaraknya belasan 

meter, pengecer menggunakan pompa air.  

Modus penyimpangan pendistribusian minyak tanah bersubsidi dengan 

cara menjual kepada para awak transportasi ini sebenarnya banyak dilakukan oleh 

masyarakat Kabupaten Kudus, namun kapasitasnya kecil sehingga unsur 

pembuktiannya juga sulit. Sebagaimana diketahui, bahwa selain lokasi Kabupaten 

Kudus secara geografis berada di jalur transit Jakarta – Surabaya, di wilayah 

Kabupaten Kudus banyak terdapat perusahaan-perusahaan transportasi, sehingga 

penyimpangan pendistribusian minyak tanah bersubsidi dengan cara menjual 

kepada para awak transportasi banyak terjadi. 

Dari uraian hasil penelitian tersebut di atas, dapat dikatakan bahwa 

keberadaan distribusi minyak tanah illegal di wilayah hukum Polres Kudus dari 

tahun ke tahun mengalami peningkatan yang cukup signifikan. Dalam kurun 

waktu tahun 2007 sampai dengan tahun 2009 terdapat sebanyak 21 kasus, dimana 

8 kasus diantaranya menggunakan modus mengumpulkan BBM bersubsidi dari 

masyarakat lalu menjualnya pada Industri, sedangkan sisanya menggunakan 
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beberapa modus lain seperti menimbun tanpa memiliki ijin, mengalihkan atau 

menjual minyak tanah bersubsidi kepada pihak-pihak yang tidak menerima 

subsidi atas pembelian minyak tanah, mengoplos minyak tanah dari masyarakat 

dan solar dari truk tangki kencingan, melakukan usaha pengangkutan BBM tanpa 

ijin, dan menjual minyak tanah bersubsidi kepada awak transportasi. 

Dari 21 kasus distribusi minyak tanah illegal yang terjadi di wilayah 

hukum Polres Kudus dalam kurun waktu tahun 2007 sampai dengan tahun 2009 

tersebut di atas, 18 diantaranya telah diputus oleh Pengadilan Negeri Kudus 

sedangkan sisanya sebanyak 3 kasus masih dalam proses pemeriksaan di 

Pengadilan Negeri Kudus. 

Adanya peningkatan kuantitas distribusi minyak tanah illegal di wilayah 

hukum Polres Kudus tersebut di atas antara lain disebabkan adanya selisih harga 

yang lumayan tinggi antara minyak tanah bersubsidi dengan minyak tanah non 

subsidi, sehingga mengundang niat seseorang untuk menyimpangkan 

pendistribusian minyak tanah bersubsidi guna mendapatkan keuntungan yang 

cukup besar. 

Kondisi tersebut di atas tentunya membutuhkan upaya pengawasan dan 

penegakan hukum terhadap pendistribusian minyak tanah bersubsidi di Kabupaten 

Kudus, yang dalam hal ini menjadi tugas Dinas Perdagangan dan Pengelolaan 

Pasar Kabupaten Kudus bersama aparat Kepolisian Polres Kudus. 
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B. Upaya Polres Kudus dalam Mengatasi Distribusi Minyak Tanah Illegal 

Pada dasarnya kegiatan atau upaya Polres Kudus dalam mengatasi 

distribusi minyak tanah illegal dapat dikelompokkan menjadi dua, yaitu upaya 

pencegahan dan upaya penindakan terhadap distribusi minyak tanah illegal yang 

terjadi di wilayah hukum Polres Kudus.  

1. Upaya Pencegahan Distribusi Minyak Tanah Illegal oleh Polres Kudus 

a. Menindaklanjuti SKB Pertamina dan Mabes Polri No. Pol. KEP/34/VII/ 

2004 dan Nomor KPTS-035/C00000/2004-S0 

Upaya pencegahan distribusi minyak tanah oleh Polres Kudus 

dilakukan dengan mendasarkan pada Surat Kesepakatan Bersama (SKB) 

Pertamina dan Mabes Polri No. Pol. KEP/34/VII/2004 dan Nomor KPTS-

035/C00000/2004-S0 tentang Pengamanan Bahan Bakar Minyak Tanah 

dan Minyak Solar. 

Dalam SKB tersebut di atas disebutkan bahwa dalam upaya 

pengawasan dan pengamanan terhadap distribusi minyak tanah bersubsidi, 

maka pihak Pertamina dan Polri melakukan koordinasi dan bekerjasama 

untuk meningkatkan pengamanan terhadap hal-hal yang berkaitan dengan 

penyaluran dan distribusi bahan bakar minyak tanah dan solar secara 

terpadu antara pihak Kepolisian dan Pertamina. Sedangkan tujuan 

utamanya adalah untuk mencapai situasi dan kondisi penyaluran dan 

pendistribusian minyak tanah dan solar kepada masyarakat di seluruh 

wilayah Indonesia secara tertib, aman dan lancar. 
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SKB tersebut di atas untuk tingkat Provinsi Jawa Tengah ditindak 

lanjuti dengan pembentukan Tim Terpadu Pelaksana Penanggulangan 

Penyalahgunaan Bahan Bakar Minyak (Timdu P3BBM) Jawa Tengah 

yang anggotanya berasal dari Kepolisian, PT Pertamina Unit Pemasaran 

Region IV Semarang, dan BPH Migas Jawa Tengah. 

Untuk tingkat Kabupaten Kudus, pencegahan dilakukan dengan 

mendasarkan pada petunjuk Timdu P3BBM Jawa Tengah apabila terdapat 

indikasi penyimpangan minyak tanah bersubsidi yang terjadi di wilayah 

hukum Polres Kudus. Dengan pengertian lain upaya Polres Kudus dalam 

hal ini bersifat pasif menunggu petunjuk dari Timdu P3BBM Jawa 

Tengah. 

b. Bekerjasama dengan Dinas Perdagangan dan Pengelolaan Pasar 

Kabupaten Kudus 

Polres Kudus bersikap aktif secara internal bertindak mencegah 

terjadinya penyimpangan distribusi minyak tanah bersubsidi. Sikap aktif 

Polres Kudus dalam mencegah distribusi minyak tanah secara illegal di 

Kabupaten Kudus dilakukan dengan cara bekerjasama dengan Dinas 

Perdagangan dan Pengelolaan Pasar Kabupaten Kudus. Dalam hal ini 

pihak Polres Kudus bersikap aktif meminta data dari pihak Dinas 

Perdagangan dan Pengelolaan Pasar Kabupaten Kudus tentang semua 

kegiatan yang berkaitan dengan pendistribusian minyak tanah di 

Kabupaten Kudus. Pihak Polres Kudus bersama Dinas Perdagangan dan 

Pengelolaan Pasar Kabupaten Kudus juga aktif melakukan pemantauan 
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langsung terhadap kegiatan pendistribusian minyak tanah bersubsidi yang 

dilakukan oleh agen-agen yang ditunjuk untuk menyalurkan minyak tanah 

bersubsidi di Kabupaten Kudus (wawancara dengan Iptu Suwardi). 

Hal tersebut di atas dibenarkan oleh Imam Prayit selaku Humas 

Dinas Perdagangan dan Pengelolaan Pasar Kabupaten Kudus, bahwa 

dalam pelaksanaan pemantauan terhadap pendistribusian minyak tanah 

bersubsidi di Kabupaten Kudus, pihaknya selalu melibatkan pihak Polres 

Kudus. Pemantauan terhadap pendistribusian minyak tanah bersubsidi di 

Kabupaten Kudus tersebut dilakukan secara rutin dalam kegiatan yang 

telah terjadwal dan mendasarkan informasi dari masyarakat dalam hal 

terjadi tanda-tanda penyimpangan pendistribusian minyak tanah bersubsisi 

(wawancara dengan Imam Prayit, S.H). 

c. Menindaklanjuti perintah Kapolda untuk ikut memantau pendistribusian 

minyak tanah bersubsidi 

Selain itu, pihak Polres Kudus juga meminta data dari Tim 

Terpadu Pelaksana Penanggulangan Penyalahgunaan Bahan Bakar Minyak 

(Timdu P3BBM) Jawa Tengah, berkaitan dengan pendistribusian minyak 

tanah bersubsidi yang melewati wilayah hukum Polres Kudus. Hal ini 

dimaksudkan untuk menindaklanjuti perintah Kapolda yang ditujukan 

kepada semua jajaran Polres dan Polsek di wilayah Jawa Tengah untuk 

ikut memantau pendistribusian minyak tanah bersubsidi (wawancara 

dengan Iptu Suwardi). 
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Kegiatan tersebut di atas dilakukan setelah turunnya SKEP Kapolri 

No. Pol. KEP/34/VII/2004 dan Nomor KPTS-035/C00000/2004-S0 

tentang Pengamanan Bahan Bakar Minyak Tanah dan Minyak Solar dan 

setelah Tim Terpadu Pelaksana Penanggulangan Penyalahgunaan Bahan 

Bakar Minyak (Timdu P3BBM) Jawa Tengah terbentuk. 

d. Mendirikan pos-pos pemantau distribusi minyak tanah di setiap daerah 

perbatasan 

Upaya lain yang dilakukan oleh Polres Kudus dalam mencegah 

distribusi minyak tanah secara illegal di Kabupaten Kudus adalah dengan 

mendirikan pos-pos pemantau distribusi minyak tanah di setiap daerah 

perbatasan. Hingga saat ini di wilayah Kabupaten Kudus terdapat 12 (dua 

belas) pos pemantauan distribusi minyak tanah, yang tersebar di masing-

masing Polsek di 9 (sembilan) kecamatan yang ada di Kabupaten Kudus, 

ditambah 3 (tiga) pos pengawasan di jalur ke luar kota. Kegiatan ini 

dimaksudkan untuk menghindari atau mencegah terjadinya pengalihan 

distribusi minyak tanah bersubsidi antar wilayah kabupaten. Sebagaimana 

diketahui bahwa Harga Eceran Tertinggi (HET) minyak tanah bersubsidi 

antara masing-masing kabupaten tidak sama tergantung dari pemerintah 

daerah setempat dan penetapan dari Gubernur Jateng.  

2. Upaya Penindakan Distribusi Minyak Tanah Illegal oleh Polres Kudus 

Upaya penindakan distribusi minyak tanah illegal oleh Polres Kudus 

dilakukan atas dasar laporan dari masyarakat dan kegiatan operasi/razia Polres 

Kudus. 
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Laporan dari masyarakat mengenai terjadinya distribusi minyak tanah 

secara illegal sangat dibutuhkan oleh Polres Kudus, mengingat hal tersebut 

merupakan wujud peran aktif dari masyarakat dalam ikut mengawasi 

pendistribusian minyak tanah bersubsidi. Tanpa adanya peran aktif dari 

masyarakat tersebut, tugas Polres Kudus dalam menindak pelaku distribusi 

minyak tanah secara illegal akan menjadi berat, mengingat keterbatasan 

jumlah personil sehingga tidak mungkin dapat melakukan pengawasan di 

seluruh wilayah secara merata. Selanjutnya penindakan yang dilakukan atas 

dasar operasi/razia, kegiatan ini dilakukan secara periodik bersama-sama 

Dinas Perdagangan dan Pengelolaan Pasar Kabupaten Kudus. 

Dari laporan dan kegiatan operasi/razia Polres Kudus tersebut di atas, 

apabila terbukti terdapat tanda-tanda atau indikasi terjadinya penyimpangan 

pendistribusian minyak tanah bersubsidi, Polres Kudus akan segera 

melakukan tindakan berupa penangkapan, penyitaan barang bukti, penahanan, 

dan penyidikan. 

Tindakan-tindakan Polres Kudus tersebut di atas sesuai dengan 

kewenangan Polres Kudus dalam sistem peradilan pidana, yaitu sebagai 

penyidik untuk mengungkap dan mencari bukti atas terjadinya suatu tindak 

pidana, sebagaimana diatur dalam Pasal 16 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 

Tahun 2002, Kepolisian Negara Republik Indonesia berwenang untuk: 

a. melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan; 
b. melarang setiap orang meninggalkan atau memasuki tempat kejadian 

perkara untuk kepentingan penyidikan; 
c. membawa dan menghadapkan orang kepada penyidik dalam rangka 

penyidikan; 
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d. menyuruh berhenti orang yang dicurigai dan menanyakan serta 
memeriksa tanda pengenal diri; 

e. melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat; 
f. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau 

saksi; 
g. mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan 

pemeriksaan perkara; 
h. mengadakan penghentian penyidikan; 
i. menyerahkan berkas perkara kepada penuntut umum; 
j. mengajukan permintaan secara langsung kepada pejabat imigrasi yang 

berwenang di tempat pemeriksaan imigrasi dalam keadaan mendesak 
atau mendadak untuk mencegah atau menangkal orang yang disangka 
melakukan tindak pidana; 

k. memberi petunjuk dan bantuan penyidikan kepada penyidik pegawai 
negeri sipil serta menerima hasil penyidikan penyidik pegawai negeri 
sipil untuk diserahkan kepada penuntut umum; dan 

l. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab. 
 

Untuk memperjelas uraian tentang upaya penindakan terhadap 

distribusi minyak tanah secara illegal yang terjadi di Kabupaten Kudus, 

berikut disampaikan salah satu contoh penanganan distribusi minyak tanah 

secara illegal yang dilakukan oleh Polres Kudus; 

a. Penangkapan dan penahanan terhadap pelaku 

Berdasarkan laporan dari masyarakat, Polres Kudus telah melakukan 

penangkapan dan penahanan terhadap: 

Nama lengkap : SUWARTO Als. ANTOK Bin SUKEMI 

Tempat lahir : Jakarta 

Umur / tgl.lahir : 29 tahun/12 Agustus 1978 

Jenis kelamin : Laki-laki 

Kebangsaan / Kewarganegaraan : Indonesia 

Tempat tinggal :  Ds. Tanjungkarang Rt. 04 Rw. V Kec. Jati 
Kab. Kudus 

Agama : Islam 

Pekerjaan : Swasta 

Pendidikan : STM  
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Berdasarkan laporan dari masyarakat dan pemeriksaan awal, 

tersangka disangka telah melakukan distribusi minyak tanah secara illegal 

dengan cara sebagai berikut: 

Tersangka sebagai pemilik sebuah pangkalan minyak tanah di daerah 

Sempalan Kec. Jati Kab. Kudus telah melakukan niaga/jual beli minyak 

tanah, dimana pangkalan milik tersangka tersebut menerima kiriman 

minyak tanah yang disubsidi pemerintah dari agen milik saksi MARIA 

THERESIA DWI HARTATI, SH yang beralamat di Jl. Ciliwung I No. 1 

Semarang yang setiap minggunya mendapatkan jatah minyak tanah 

sebanyak 4 (empat) drum yang berisi 800 (delapan ratus) liter dengan 

harga dari agen sebesar Rp. 2.180,- (dua ribu seratus delapan puluh rupiah) 

per liter dan sesuai dengan surat keputusan Gubernur, pangkalan minyak 

tanah menjual kepada masyarakat dengan harga sebesar Rp. 2.270,50 (dua 

ribu dua ratus tujuh puluh rupiah koma lima puluh sen) per liter.  

Bahwa  sesuai dengan ketentuan,  pangkalan minyak tanah milik tersangka 

tersebut seharusnya hanya melayani para konsumen rumah tangga saja 

dengan nilai jual sesuai Harga Eceran tertinggi (HET) dan tidak 

diperkenankan menjual minyak tanah dalam bentuk drum atau menjual ke 

pangkalan lain atau menjual ke industri/pabrik.  

Namun hal tersebut oleh tersangka selaku pemilik pangkalan minyak tanah 

tidak sepenuhnya dilaksanakan dan bahkan dengan tujuan untuk 

mendapatkan keuntungan besar, tersangka telah menyimpan minyak tanah 

kiriman/pembelian dari agen sebanyak 4 (empat) drum yang berisi kurang 
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lebih 800 (delapan ratus) liter tersebut dengan tujuan hendak dijual kepada 

Sdr. AO warga Ds. Panjungan Kec. Kota Kab. Kudus dengan harga per 

liternya sebesar Rp. 3.200,- (tiga ribu dua ratus rupiah). 

Adapun barang bukti yang berhasil disita adalah berupa: 

1) Uang tunai sebesar Rp. 7.800.000,- (tujuh juta delapan ratus ribu 

rupiah) dari hasil penjualan 20 (dua puluh) drum minyak tanah; 

2) 1 (satu) unit KBM merk Suzuki tahun 1984 No. Pol. H-1817-TY 

warna putih No. Ka. 187316 No. Sin. 704931 atas nama FITRIANI 

alamat Jl. Wologito Utara Rt. 03 Rw. VI Semarang; 

3) 1 (satu) bendel buku daftar pengiriman minyak tanah dari agen DWI 

HARTATI, SH NIAP. 41.1.178 alamat Jl. Ciliwung I No. 1 Semarang; 

4) 1 (satu) lembar tanda terima minyak tanah tertanggal 18 Januari 2008. 

b. Penyidikan 

Selanjutnya setelah dilakukan penangkapan dan penahanan terhadap 

tersangka, pihak Polres Kudus segera melakukan penyidikan yang 

dituangkan dalam Berita Acara Penyidikan, yang selengkapnya adalah 

sebagai berikut: 

1) Bahwa tersangka SUWARTO Als. ANTOK Bin SUKEMI pada hari 

Rabu tanggal 30 Januari 2008 sekitar pukul 15.00 WIB atau setidak-

tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari 2008, di bekas 

kandang sapi milik saksi EDI SAPUAN di Ds. Gulang Rt. 04 Rw. IV 

Kec. Mejobo Kab. Kudus atau setidak-tidaknya pada suatu tempat 

yang masih termasuk dalam daerah hukum Polres Kudus telah 
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menyalahgunakan pengangkutan dan/atau Niaga Bahan Bakar Minyak 

yang disubsidi pemerintah, perbuatan tersebut dilakukan oleh  

tersangka  dengan cara sebagai berikut : 

a) Bahwa bermula tersangka sebagai pemilik sebuah pangkalan 

minyak tanah di daerah Sempalan Kec. Jati Kab. Kudus telah 

melakukan niaga/jual beli minyak tanah, dimana pangkalan milik 

tersangka tersebut menerima kiriman minyak tanah yang disubsidi 

pemerintah dari agen milik saksi MARIA THERESIA DWI 

HARTATI, SH yang beralamat di Jl. Ciliwung I No. 1 Semarang 

yang setiap minggunya mendapatkan jatah minyak tanah sebanyak 

4 (empat) drum yang berisi 800 (delapan ratus) liter dengan harga 

dari agen sebesar Rp. 2.180,- (dua ribu seratus delapan puluh 

rupiah) per liter dan sesuai dengan surat keputusan Gubernur, 

pangkalan minyak tanah menjual kepada masyarakat dengan harga 

sebesar Rp. 2.270,50 (dua ribu dua ratus tujuh puluh rupiah koma 

lima puluh sen) per liter. Bahwa sesuai dengan ketentuan,  

pangkalan minyak tanah milik tersangka tersebut seharusnya hanya 

melayani para konsumen rumah tangga saja dengan nilai jual 

sesuai Harga Eceran tertinggi (HET) dan juga tidak diperkenankan 

menjual minyak tanah dalam bentuk drum atau menjual ke 

pangkalan lain atau menjual ke industri/pabrik.  

Namun hal tersebut oleh tersangka selaku pemilik pangkalan 

minyak tanah tidak sepenuhnya dilaksanakan dan bahkan dengan 
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tujuan untuk mendapatkan keuntungan besar, tersangka telah 

menyimpan minyak tanah kiriman/pembelian dari agen  sebanyak 

4 (empat) drum yang berisi kurang lebih 800 (delapan ratus) liter 

tersebut dan disamping itu pada pertengahan bulan Januari 2008 

tersangka juga telah membeli minyak tanah dari para pedagang 

eceran disepanjang jalan lingkar selatan yang diantaranya dari 

saksi EDI SAPUAN dengan harga per liternya sebesar Rp. 3.100,- 

(tiga ribu seratus rupiah), dan dari saksi RUKAMTO serta 

pengecer yang lainnya dengan harga per liternya sebesar Rp. 

2.900,- (dua ribu sembilan ratus rupiah) sehingga tersangka dapat 

mengumpulkan minyak tanah sebanyak 20 (dua puluh) drum yang 

berisi kurang lebih sebanyak 4.000 (empat ribu) liter, yang 

selanjutnya oleh tersangka minyak tanah tersebut pada hari minggu 

tanggal 27 Januari 2008  dititipkan/disimpan dibekas kandang sapi 

milik saksi EDI SAPUAN turut Ds. Gulang Kec. Mejobo Kab. 

Kudus. 

b) Bahwa tersangka mengumpulkan dan menyimpan minyak tanah 

sebanyak 20 (dua puluh) drum yang berisi kurang lebih sebanyak 

4.000 (empat ribu) liter tersebut dengan tujuan hendak dijual 

kepada Sdr. AO warga Ds. Panjungan Kec. Kota Kab. Kudus 

dengan harga per liternya sebesar Rp. 3.200,- (tiga ribu dua ratus 

rupiah). 
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Namun pada hari Rabu tanggal 30 Januari 2008 sekitar pukul 15.00 

WIB perbuatan tersangka telah diketahui oleh petugas Polres 

Kudus selanjutnya tersangka beserta barang bukti diamankan untuk 

di proses lebih lanjut. 

Perbuatan tersangka sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam 

Pasal 55 Undang-Undang No. 22 Tahun 2001 tentang minyak dan 

gas bumi. 

2) Bahwa tersangka SUWARTO Als. ANTOK Bin SUKEMI pada waktu 

dan tempat sebagaimana dalam persangkaan pertama, telah melakukan 

penyimpanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 tanpa ijin usaha 

penyimpanan, perbuatan tersebut dilakukan oleh tersangka dengan cara 

sebagai berikut : 

a) Bahwa pada waktu sebagaimana tersebut di atas tersangka telah 

memiliki minyak tanah yang disubsidi pemerintah sebanyak 20 

(dua puluh) drum yang berisikan kurang lebih 4.000 (empat ribu) 

liter yang oleh tersangka sejak tanggal 27 Januari 2008 minyak 

tanah tersebut telah dititipkan/disimpan oleh dibekas kandang sapi 

milik saksi EDI SAPUAN turut Ds. Gulang Kec. Mejobo Kab. 

Kudus. 

b) Bahwa minyak tanah tersebut dikumpulkan oleh tersangka dengan 

cara tersangka membeli minyak tanah dari para pedagang eceran 

disepanjang jalan lingkar selatan dan juga dipangkalan minyak 



73 

 

tanah milik tersangka di daerah Sempalan Kec. Jati Kab. Kudus 

dengan rincian sebagai berikut : 

(1) Tersangka membeli minyak tanah dari saksi EDI SAPUAN 

sebanyak 1.000 (seribu) liter pada bulan Januari 2008 dengan 

harga per liternya sebesar Rp.3.100,- (tiga ribu seratus rupiah); 

(2) Tersangka membeli minyak tanah dari saksi RUKAMTO 

sebanyak 1.000 (seribu) liter pada bulan Januari 2008 dengan 

harga per liternya sebesar Rp.2.900,- (dua ribu sembilan ratus 

rupiah); 

(3) Tersangka membeli minyak tanah dari para pedagang eceran 

disepanjang jalan lingkar sebanyak 1.200 (seribu dua ratus) 

liter pada bulan Januari 2008 dengan harga per liternya sebesar 

Rp.2.900,- (dua ribu sembilan ratus rupiah); 

(4) Tersangka membeli minyak tanah dari pangkalan minyak tanah 

milik tersangka sebanyak 800 (delapan ratus) liter pada hari 

Jum’at tanggal 25 Januari 2008 dengan harga per liternya 

sebesar Rp.2.400,- (dua ribu empat ratus rupiah). 

c) Bahwa tersangka mendapatkan minyak tanah dari pangkalan 

minyak tanah milik tersangka dengan cara setelah tersangka 

menerima kiriman dari agen milik saksi MARIA THERESIA DWI 

HARTATI, SH yang beralamat di Jl. Ciliwung I No. 1 Semarang 

setiap minggunya dengan jatah sebanyak 4 (empat) drum yang 

berisi 800 (delapan ratus) liter selanjutnya tersangka menyimpan 
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minyak tanah tersebut dan menutup pangkalan minyak tanah 

tersangka lalu oleh tersangka minyak tanah tersebut selanjutnya 

dikumpulkan jadi satu dengan minyak tanah yang dibeli tersangka 

dari pedagang eceran disepanjang jalan lingkar selatan sehingga 

terkumpul minyak tanah sebanyak 20 (dua puluh) drum yang berisi 

kurang lebih 4.000 (empat ribu) liter dan rencananya tersangka 

akan menjual minyak tanah sebanyak 20 (dua puluh) drum yang 

berisi kurang lebih 4.000 (empat ribu) liter tersebut kepada Sdr. 

AO warga Ds. Panjunan Kec. Kota Kab. Kudus dengan harga per 

liternya sebesar Rp.3.200,- (tiga ribu dua ratus rupiah). 

d) Bahwa minyak tanah sebanyak 20 (dua puluh) drum tersebut 

sebelum dititipkan kepada saksi EDI SAPUAN tersangka 

menyimpannya dipangkalan minyak tanah milik tersangka di 

daerah Sempalan Kec. Jati Kab. Kudus namun karena tempatnya 

tidak muat selanjutnya pada hari Minggu tanggal 27 Januari 2008 

sekitar pukul 10.00 WIB tersangka menitipkan minyak tanah 

tersebut kepada saksi EDI SAPUAN selanjutnya disimpan dibekas 

kandang sapi milik saksi EDI SAPUAN turut Ds. Gulang Kec. 

Mejobo Kab. Kudus yang diangkut dengan menggunakan mobil 

Suzuki Pick Up warna putih No. Pol. H-1817-TY. 

e) Bahwa minyak tanah yang dijual dipangkalan minyak tanah milik 

tersangka tersebut seharusnya didistribusikan untuk kebutuhan 

rumah tangga masyarakat dan tersangka menjual minyak tanah 
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tersebut kepada Sdr. AO karena ingin mendapatkan keuntungan 

yang lebih besar. 

Namun pada hari Rabu tanggal 30 Januari 2008 sekitar pukul 15.00 

WIB perbuatan tersangka telah diketahui oleh petugas Polres 

Kudus dan setelah dilakukan pemeriksaaan ternyata benar 

tersangka menyimpan minyak tanah tersebut tanpa ada ijin usaha 

penyimpanan dari pihak yang berwenang, selanjutnya tersangka 

beserta  barang bukti diamankan untuk di proses lebih lanjut. 

Perbuatan tersangka sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam 

Pasal 53 huruf c Undang-undang  No. 22 tahun 2001 tentang 

minyak dan gas bumi. 

3) Bahwa tersangka SUWARTO Als. ANTOK Bin SUKEMI pada waktu 

dan tempat sebagaimana dalam persangkaan pertama, telah melakukan 

niaga sebagaimana dimaksud dalam pasal 23 tanpa ijin usaha niaga, 

perbuatan tersebut  dilakukan  oleh  tersangka  dengan cara sebagai 

berikut : 

a) Bahwa bermula dari tersangka melakukan niaga/jual beli minyak 

tanah, dimana tersangka membeli minyak tanah dari para pedagang 

eceran disepanjang jalan lingkar selatan dan juga dipangkalan 

minyak tanah milik tersangka di daerah Sempalan Kec. Jati Kab. 

Kudus dengan rincian sebegai berikut : 
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(1) Tersangka membeli minyak tanah dari saksi EDI SAPUAN 

sebanyak 1.000 (seribu) liter pada bulan Januari 2008 dengan 

harga per liternya sebesar Rp. 3.100,- (tiga ribu seratus rupiah); 

(2) Tersangka membeli minyak tanah dari saksi RUKAMTO 

sebanyak 1.000 (seribu) liter pada bulan Januari 2008 dengan 

harga per liternya sebesar Rp. 2.900,- (dua ribu sembilan ratus 

rupiah); 

(3) Tersangka membeli minyak tanah dari para pedagang eceran 

disepanjang jalan lingkar sebanyak 1.200 (seribu dua ratus) 

liter pada bulan Januari 2008 dengan harga per liternya sebesar 

Rp. 2.900,- (dua ribu sembilan ratus rupiah); 

(4) Tersangka membeli minyak tanah dari pangkalan minyak tanah 

milik tersangka sebanyak 800 (delapan ratus) liter pada hari 

Jum’at tanggal 25 Januari 2008 dengan harga per liternya 

sebesar Rp. 2.400,- (dua ribu empat ratus rupiah). 

b) Bahwa tersangka mendapatkan minyak tanah dari pangkalan 

minyak tanah milik tersangka dengan cara setelah tersangka 

menerima kiriman dari agen milik  saksi MARIA THERESIA DWI 

HARTATI, SH yang beralamat di Jl. Ciliwung I No. 1 Semarang 

setiap minggunya dengan jatah sebanyak 4 (empat) drum yang 

berisi 800 (delapan ratus) liter selanjutnya tersangka menyimpan 

minyak tanah tersebut dan menutup pangkalan minyak tanah 

tersangka lalu oleh tersangka minyak tanah tersebut selanjutnya 
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dikumpulkan jadi satu dengan minyak tanah yang dibeli tersangka 

dari pedagang eceran disepanjang jalan lingkar selatan sehingga 

terkumpul minyak tanah sebanyak 20 (dua puluh) drum yang berisi 

kurang lebih 4.000 (empat ribu) liter dan rencananya tersangka 

akan menjual minyak tanah sebanyak 20 (dua puluh) drum yang 

berisi kurang lebih 4.000 (empat ribu) liter tersebut kepada Sdr. 

AO warga Ds. Panjunan Kec. Kota Kab. Kudus dengan harga per 

liternya sebesar Rp. 3.200,- (tiga ribu dua ratus rupiah). 

Namun pada hari Rabu tanggal 30 Januari 2008 sekitar pukul 15.00 

WIB perbuatan tersangka telah diketahui oleh petugas Polres 

Kudus dan setelah dilakukan pemeriksaaan ternyata benar 

tersangka melakukan niaga/jual beli  minyak tanah tersebut tanpa 

ada ijin usaha niaga  dari pihak yang berwenang, selanjutnya 

tersangka beserta  barang bukti diamankan untuk di proses lebih 

lanjut. 

Perbuatan tersangka sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam 

Pasal 53 huruf d Undang-Undang No. 22 tahun 2001 tentang 

minyak dan Gas Bumi. 

Mendasarkan hasil penyidikan Polres Kudus tersebut di atas, dapat 

dikatakan bahwa perbuatan tersangka telah memenuhi rumusan Pasal 53 huruf 

c Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi, 

yang menyatakan bahwa setiap orang yang melakukan penyimpanan 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 tanpa Izin Usaha Penyimpanan 
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dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling 

tinggi Rp. 30.000.000.000,00 (tiga puluh miliar rupiah), yang unsur-unsurnya 

adalah sebagai berikut :  

1. Barang siapa; 

2. Telah melakukan penyimpanan tanpa ijin usaha penyimpanan. 

Ad.1. Unsur “barang siapa” 

Bahwa yang dimaksud dengan barang siapa berarti siapa saja sebagai 

subyek hukum dapat dituntut dan dipidana atas perbuatan pidana yang 

dilakukannya dan terhadap yang bersangkutan dapat dibebani 

pertanggung jawaban pidana dan pada dirinya tidak terdapat alasan 

pembenar, pemaaf maupun yang menghapuskan pidana. Bahwa 

berdasarkan keterangan saksi-saksi, petunjuk, keterangan tersangka 

dan barang bukti, tersangka SUWARTO Als ANTOK Bin SUKEMI 

adalah pribadi yang dapat diminta pertanggung jawaban selaku 

tersangka atas perbuatan pidana yang disangkakan kepadanya. 

Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas maka unsur “barang siapa” 

telah terbukti secara sah menurut hukum. 

Ad.2. Unsur “Melakukan penyimpanan tanpa ijin usaha penyimpanan”. 

Berdasarkan keterangan-keterangan yang terungkap dipenyidikan 

berupa keterangan saksi-saksi, petunjuk dan keterangan tersangka serta 

dihubungkan dengan barang bukti bahwa benar tersangka SUWARTO 

Als ANTOK Bin SUKEMI telah memiliki minyak tanah yang 

disubsidi pemerintah sebanyak 20 (dua puluh) drum yang berisikan 
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kurang lebih 4.000 (empat ribu) liter yang oleh tersangka sejak tanggal 

27 Januari 2008 minyak tanah tersebut telah dititipkan/disimpan 

dibekas kandang sapi milik saksi EDI SAPUAN turut Ds. Gulang Kec. 

Mejobo Kab. Kudus. 

Bahwa minyak tanah tersebut dikumpulkan oleh tersangka dengan cara 

tersangka membeli minyak tanah dari para pedagang eceran 

disepanjang jalan lingkar selatan dan juga di pangkalan minyak tanah 

milik tersangka di daerah Sempalan Kec. Jati Kab. Kudus dengan 

rincian sebegai berikut : 

(1) Tersangka membeli minyak tanah dari saksi EDI SAPUAN 

sebanyak 1.000 (seribu) liter pada bulan Januari 2008 dengan harga 

per liternya sebesar Rp. 3.100,- (tiga ribu seratus rupiah); 

(2) Tersangka membeli minyak tanah dari saksi RUKAMTO sebanyak 

1.000 (seribu) liter pada bulan Januari 2008 dengan harga per 

liternya sebesar Rp. 2.900,- (dua ribu sembilan ratus rupiah); 

(3) Tersangka membeli minyak tanah dari para pedagang eceran 

disepanjang jalan lingkar sebanyak 1.200 (seribu dua ratus) liter 

pada bulan Januari 2008 dengan harga per liternya sebesar Rp. 

2.900,- (dua ribu sembilan ratus rupiah); 

(4) Tersangka membeli minyak tanah dari pangkalan minyak tanah 

milik tersangka sebanyak 800 (delapan ratus) liter pada hari Jum’at 

tanggal 25 Januari 2008 dengan harga per liternya sebesar Rp. 

2.400,- (dua ribu empat ratus rupiah). 
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Bahwa minyak tanah sebanyak 20 (dua puluh) drum yang berisi 

kurang lebih 4.000 (empat ribu) liter yang disimpan oleh tersangka 

tersebut rencananya akan dijual kepada Sdr. AO warga Ds. Panjunan 

Kec. Kota Kab. Kudus dengan harga per liternya sebesar Rp.3.200,- 

(tiga ribu dua ratus rupiah). 

Namun pada hari Rabu tanggal 30 Januari 2008 sekitar pukul 15.00 

WIB perbuatan tersangka telah diketahui oleh petugas Polres Kudus 

dan setelah dilakukan pemeriksaaan ternyata benar tersangka 

menyimpan minyak tanah tersebut tanpa ada ijin usaha penyimpanan 

dari pihak yang berwenang, selanjutnya tersangka beserta  barang 

bukti diamankan untuk di proses lebih lanjut. 

Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas maka unsur “Telah 

melakukan penyimpanan  tanpa ijin usaha penyimpanan” telah terbukti 

secara sah menurut hukum.  

Dengan terpenuhinya unsur-unsur dalam rumusan Pasal 53 huruf c 

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tersebut di atas, maka dapat dikatakan 

bahwa perbuatan tersangka SUWARTO Als ANTOK Bin SUKEMI adalah 

perbuatan penyimpanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 tanpa Izin 

Usaha Penyimpanan dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) 

tahun dan denda paling tinggi Rp. 30.000.000.000,00 (tiga puluh miliar 

rupiah) 

Hal tersebut dipertegas lagi dengan ketentuan Pasal 57 ayat (2) 

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi yang 
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menyatakan bahwa tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52, 

Pasal 53, Pasal 54, dan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 

tentang Minyak dan Gas Bumi adalah kejahatan. 

Setelah BAP selesai dibuat oleh penyidik Polres Kudus, BAP tersebut 

selanjutnya diserahkan kepada Jaksa Penuntut Umum untuk ditindaklanjuti, 

sekaligus mengakhiri tugas Polres Kudus dalam perkara atau kasus tersebut. 

Mendasarkan hasil penelitian terhadap upaya Polres Kudus dalam 

mencegah dan menanggulangi distribusi minyak tanah secara illegal di Kabupaten 

Kudus sebagaimana telah diuraikan di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa upaya 

Polres Kudus dalam mencegah dan menanggulangi distribusi minyak tanah secara 

illegal di Kabupaten Kudus dilakukan melalui tindakan preventif dan represif.  

Tindakan preventif dimaksudkan untuk mencegah terjadinya distribusi 

minyak tanah secara illegal di Kabupaten Kudus, yang antara lain dilakukan 

dengan cara melakukan kerjasama dengan Dinas Perdagangan dan Pengelolaan 

Pasar Kabupaten Kudus dalam memantau pelaksanaan pendistribusian minyak 

tanah bersubsidi yang dilakukan oleh agen-agen minyak tanah yang ditunjuk 

untuk menyalurkan minyak tanah bersubsidi di Kabupaten Kudus, meminta data 

dari Tim Terpadu Pelaksana Penanggulangan Penyalahgunaan Bahan Bakar 

Minyak (Timdu P3BBM) Jawa Tengah, berkaitan dengan pendistribusian minyak 

tanah bersubsidi yang melewati wilayah hukum Polres Kudus, dan dengan 

mendirikan pos-pos pemantau distribusi minyak tanah di setiap daerah perbatasan. 

Tindakan represif dilakukan dengan cara menindak pelaku distribusi 

minyak tanah secara illegal dan melakukan penyidikan terhadap tersangka pelaku 
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distribusi minyak tanah secara illegal sebagaimana diatur dalam Undang-Undang 

Nomor 22 Tahun 2001. Hal ini sesuai dengan tugas pokok dan fungsi serta 

kewenangan Polri sebagaimana diatur dalam Pasal 16 ayat (1) Undang-Undang 

Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. 

Namun demikian, dalam pelaksanaannya terdapat beberapa kendala yang 

menghambat upaya Polres Kudus dalam mencegah dan menanggulangi distribusi 

minyak tanah illegal di wilayah hukum Polres Kudus. 

Disampaikan oleh Iptu Suwardi, Kasat Reskrim Polres Kudus bahwa 

kendala utama yang muncul dalam upaya mencegah dan menanggulangi 

terjadinya distribusi minyak tanah secara illegal adalah keterbatasan pengetahuan 

aparat Polres Kudus terhadap sistem pendistribusian minyak tanah bersubsidi. 

Akibat keterbatasan pengetahuan aparat Polres Kudus terhadap sistem 

pendistribusian minyak tanah bersubsidi tersebut menjadikan pihak Polres Kudus 

kesulitan dalam menentukan adanya penyimpangan atau pendistribusian minyak 

tanah bersubsidi secara illegal. Keterbatasan pengetahuan di bidang sistem 

pendistribusian minyak tanah bersubsidi tersebut antara lain adalah pada batasan 

pendistribusiannya, khususnya mengenai jumlah volume pengangkutan minyak 

tanah yang dapat dikatakan sebagai bagian dari distribusi. 

Selanjutnya ditambahkan bahwa batasan pendistribusiannya, khususnya 

mengenai jumlah volume pengangkutan minyak tanah yang dapat dikatakan 

sebagai bagian dari distribusi sangat penting dalam pelaksanaan pencegahan dan 

penanggulangan distribusi minyak tanah secara illegal, sedangkan dalam undang-

undang pun tidak disebutkan batasan volume untuk dapat dikatakan sebagai 
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pendistribusian. Dalam praktiknya, pihak Polres sangat sulit menentukan mana 

pendistribusian minyak tanah yang dikategorikan illegal dan mana yang bukan, 

kecuali pendistribusian tersebut dilakukan dengan menggunakan truk tangki. 

Padahal dalam praktiknya, dapat saja seseorang melakukan pembelian minyak 

tanah dalam jumlah banyak dengan menggunakan kendaraan bak terbuka, dan 

memang minyak tanah tersebut digunakan untuk kepentingan pribadinya. 

Kemudian misalnya saja, seseorang yang bepergian ke Pati, kebetulan karena 

mencari minyak tanah sulit dan di sana ada, kemudian seseorang tersebut membeli 

sebanyak 50 (limapuluh) liter untuk dibawa ke Kudus, dalam hal ini pihak Polres 

Kudus juga kebingungan untuk menentukan apakah hal tersebut termasuk dalam 

distribusi minyak tanah secara illegal atau bukan. 

Tidak adanya pengaturan tentang batasan volume yang masuk dalam 

kegiatan pendistribusian minyak tanah tersebut juga dibenarkan oleh Imam Prayit, 

bahwa memang selama ini tidak ada ketentuan yang mengatur lebih rinci bentuk-

bentuk pendistribusian minyak tanah secara illegal, kecuali tentang pihak yang 

berhak menerimanya. Untuk mengatasi hal tersebut, pihaknya bersama pihak 

Polres Kudus hanya berpedoman pada Undang-Undang Nomor  22 Tahun 2001, 

yaitu melihat sasaran distribusinya memang untuk masyarakat yang disubsidi atau 

tidak, serta mendasarkan pada kendaraan yang digunakan untuk mengangkut 

minyak tanah tersebut. Apabila kendaraan yang digunakan untuk mengangkut 

minyak tanah tersebut adalah truk tangki, maka kegiatan pengangkutan tersebut 

masuk dalam kategori pendistribusian minyak tanah, sedangkan apabila kendaraan 

yang digunakan bukan truk tangki, maka untuk sementara ini hanya dipantau saja. 
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Selanjutnya hambatan yang kedua adalah tidak adanya ciri khusus yang 

membedakan antara truk tangki minyak tanah distribusi wilayah Kabupaten 

Kudus dengan truk tangki distribusi wilayah lain. Adanya kesamaan ciri truk-truk 

tangki yang ada pada saat ini, menjadikan Polres Kudus sulit untuk membedakan 

mana truk tangki distribusi Kabupaten Kudus dan mana yang bukan. Memang 

pada pojok kiri bawah truk tangki sudah tertulis wilayah distribusi, tetapi tulisan 

tersebut dirasa terlalu kecil dan tidak terbaca dari jarak jauh. Hal ini pada akhirnya 

menjadikan upaya pengawasan pada pendistribusian minyak tanah bersubsidi di 

Kabupaten Kudus kurang optimal. Berbeda misalnya apabila khusus untuk truk 

tangki minyak tanah distribusi wilayah Kabupaten Kudus dibuat sedemikian rupa 

sehingga dengan mudah orang dapat membedakannya dengan truk tangki daerah 

lain, yang tentunya akan memudahkan pengawasannya. 

Mengenai hal tersebut di atas, Humas Dinas Perdagangan dan 

Pengeloalaan Pasar Kabupaten Kudus menyatakan bahwa hal tersebut pada saat 

ini sedang diupayakan realisasinya. Namun demikian, pihaknya harus terlebih 

dahulu berkoordinasi dengan PT. Pertamina Semarang, karena adanya persamaan 

ciri pada truk-truk tangki memang sesuai dengan yang dipersyaratkan oleh PT. 

Pertamina Semarang. 

Hambatan terakhir yang muncul pada upaya Polres Kudus dalam 

mencegah dan menanggulangi distribusi minyak tanah secara illegal di Kabupaten 

Kudus adalah keterbatasan pendanaan. Sebagaimana diketahui bahwa untuk 

mendirikan pos-pos pengawasan distribusi minyak tanah dibutuhkan biaya yang 

tidak sedikit. Keterbatasan pendanaan ini pada akhirnya menjadikan pos 
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pengawasan distribusi minyak tanah yang ada di wilayah perbatasan Kabupaten 

Kudus dijadikan satu dengan Polsek setempat. Adapun posisi Polsek-Polsek pada 

umumnya tidak tepat berada di jalur perbatasan, sehingga pengawasan yang 

dilakukan terhadap distribusi minyak tanah bersubsidi kurang optimal. 

Dalam menyikapi kendala-kendala tersebut di atas, pihak Polres Kudus 

dalam upayanya mencegah dan menanggulangi distribusi minyak tanah secara 

illegal yang terjadi di Kabupaten Kudus pada saat ini lebih menekankan pada 

pelaksanaan kerjasama dengan Dinas Perdagangan dan Pengelolaan Pasar 

Kabupaten Kudus, serta menghimbau kepada masyarakat untuk segera 

menyampaikan informasi kepada Polres Kudus dalam hal terdapat kecurigaan 

terjadinya pendistribusian minyak tanah secara illegal. 
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BAB V 

PENUTUP 
 

 
A. Simpulan 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan sebagaimana telah diuraikan 

pada bab IV, dapat ditarik simpulan sebagai berikut: 

1. Keberadaan distribusi minyak tanah illegal di wilayah hukum Polres Kudus 

dari tahun ke tahun mengalami peningkatan yang cukup signifikan. Dalam 

kurun waktu tahun 2007 sampai dengan tahun 2009 terdapat sebanyak 21 

kasus, dimana 8 kasus diantaranya menggunakan modus mengumpulkan BBM 

bersubsidi dari masyarakat lalu menjualnya pada Industri, sedangkan sisanya 

menggunakan beberapa modus lain seperti menimbun tanpa memiliki ijin, 

mengalihkan atau menjual minyak tanah bersubsidi kepada pihak-pihak yang 

tidak menerima subsidi atas pembelian minyak tanah, mengoplos minyak 

tanah dari masyarakat dan solar dari truk tangki kencingan, melakukan usaha 

pengangkutan BBM tanpa ijin, dan menjual minyak tanah bersubsidi kepada 

awak transportasi. 

2. Upaya Polres Kudus dalam mencegah dan menanggulangi distribusi minyak 

tanah secara illegal di Kabupaten Kudus dilakukan melalui tindakan preventif 

dan represif. 

Tindakan preventif dimaksudkan untuk mencegah terjadinya distribusi minyak 

tanah secara illegal di Kabupaten Kudus, yang antara lain dilakukan dengan 

cara menindaklanjuti SKB Pertamina dan Mabes Polri No. Pol. 
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KEP/34/VII/2004 dan Nomor KPTS-035/C00000/2004-S0, melakukan 

kerjasama dengan Dinas Perdagangan dan Pengelolaan Pasar Kabupaten 

Kudus dalam memantau pelaksanaan pendistribusian minyak tanah bersubsidi 

yang dilakukan oleh agen-agen minyak tanah yang ditunjuk untuk 

menyalurkan minyak tanah bersubsidi di Kabupaten Kudus, menindaklanjuti 

perintah Kapolda untuk ikut memantau pendistribusian minyak tanah 

bersubsidi, dan mendirikan pos-pos pemantau distribusi minyak tanah di 

setiap daerah perbatasan. 

Tindakan represif dilakukan dengan cara menindak pelaku distribusi minyak 

tanah secara illegal dan melakukan penyidikan terhadap tersangka pelaku 

distribusi minyak tanah secara illegal sebagaimana diatur dalam Undang-

Undang Nomor 22 Tahun 2001. Hal ini adalah sesuai dengan tugas pokok dan 

fungsi serta kewenangan Polri sebagaimana diatur dalam Pasal 16 ayat (1) 

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik 

Indonesia. 

 

B. Saran 

1. Guna mengurangi peningkatan yang cukup signifikan terhadap distribusi 

minyak tanah secara illegal di Kabupaten Kudus, hendaknya pengawasan 

terhadap pendistribusian minyak tanah bersubsidi di Kabupaten Kudus lebih 

diintensifkan lagi dengan cara melakukan patroli  khusus secara menyeluruh 

baik di jalur perbatasan maupun kawasan perkotaan di Kabupaten Kudus 
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dengan penambahan jadwal  untuk melakukan patroli terhadap pendistribusian 

minyak tanah bersubsidi. 

2. Guna lebih mengoptimalkan upaya Polres Kudus dalam mencegah dan 

menanggulangi distribusi minyak tanah secara illegal, hendaknya diupayakan 

untuk mencari solusi terhadap kendala-kendala yang muncul pada upaya 

pencegahan dan penanggulangan distribusi minyak tanah secara illegal yang 

terjadi di Kabupaten Kudus. Adapun solusi yang dapat dilakukan antara lain 

adalah: 

a. Meningkatkan pengetahuan anggota Polres Kudus terhadap sistem 

pendistribusian minyak tanah bersubsidi dengan cara mengirim personil ke 

Pertamina untuk melakukan pendidikan dan pelatihan. 

b. Meningkatkan kerjasama dengan Dinas Perdagangan dan Pengelolaan 

Pasar Kabupaten Kudus dalam memantau pelaksanaan pendistribusian 

minyak tanah bersubsidi, dan menggelar  razia/operasi  di pasar maupun di 

agen-agen  minyak tanah  bersubsidi di Kabupaten Kudus . 

c. Memberikan tanda atau ciri khusus yang mudah dilihat pada truk-truk 

tangki distribusi minyak tanah di Kabupaten Kudus. 

3. Kepada masyarakat Kabupaten Kudus, guna mencegah dan menanggulangi 

terdinya distribusi Minyak tanah illegal, hendaknya berperan aktif dengan 

segera melaporkan kepada pihak Polres Kudus apabila melihat atau mendengar 

penyimpangan distribusi minyak tanah bersubsidi di Kabupaten Kudus. 
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