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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. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 


