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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Pada  zaman moderen ini, perkembangan Ilmu Pengetahuan khususnya yang 

menyangkut Teknologi sangat berpengaruh terhadap pembangunan peradaban, yaitu  dengan 

cara memanfaatkan salah satu Iptek.  Pada hakikatnya Iptek adalah suatu alat yang diciptakan 

oleh Allah untuk seluruh  manusia agar mereka dapat bertinteraksi dengan lingkungannya, 

dan dapat mengerti dan memahami gejala alam sehingga dapat memanfaatkan lingkungan 

guna kesejahteraan manusia. 

Seiring dengan perkembangan Iptek, sehingga muncul norma-norma dalam hal 

keilmuan maupun teknologi  yang terarah dan sisitematis, salah satunya ilmu hukum, hukum 

merupakan benda abstrak, maka sebagai gambaran para pakar ahli ilmu hukum Immanuel 

Kant menyatakan hukum adalah keseluruha syarat-ayarat yang dengan ini kehendak bebas 

dari orang yang satu dapat menyesuaikan diri dengan kehendak bebas dari orang lain, 

menuruti peraturan hukum tentang kemerdekaan.  

Hukum merupakan keseluruhan perilaku dan tingkah laku, berlaku dalam kehidupan 

bersama, dapat dipaksakan dengan suatu sanksi. Pelaksanaannya dapat dilakukan secara 

damai, akan tetapi bisa terjadi suatu pelanggaran maka hukum harus ditegakkan.1 

Maka dengan dibentuknya suatu peraturan sebagai sarana untuk mencapai ketertiban, 

keadilan dan kepastian hukum bagi masyarakat, akan tetapi hal itu adalah suatu yang biasa, 

                                                
1 Sudikno Mertokusumo, 1999, Mengenal Hukum (suatu pengantar), Liberty Yogyakarta, hal.37  

Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www.novapdf.com)

http://www.novapdf.com
http://www.novapdf.com


 2

dan hukum sebagai sarana untuk mencapai sebesar-sebesarnya kemakmuran rakyat (tujuan 

ekonomi) sungguh luar biasa2. 

Indonesia  merupakan negara agraris yang mempunyai kekayaan alam melimpah, hal 

ini tidak terlepas dari kemajuan teknologi yang semakin lama semakin berkembang dengan 

pesat dan menjadi agenda rutin bagi masyarakat serta para ilmuwan dalam mengkaji lebih 

dalam mengenai teknologi dan perkembangannya yang mana untuk diharapkan menjadi 

ujung tombak penemuan atau inovasi ilmu dan teknologi yang lebih maju. 

Dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi  manusia mampu melakukan 

pengolahan tanah yang mampu meningkatkan hasil produksi pangan disektor pertanian. 

Banyak negara memperhatikan  tanahnya  untuk sektor pertanian guna memajukan pertanian, 

hal ini menunjukkan bahwa pertanian merupakan kebutuhan bagi masyarakat dan 

pemerintah, terutama dari segi ekonomi.  

Pertanian adalah sektor yang penting bagi masyarakat Indonesia yang mana sebagian 

besar masyarakat Indonesia sebagai petani, hal ini didukung karena unsur tanah Indonesia 

mendukung untuk pertanian, yaitu  tanah  yang subur, sedangkan tanah merupakan  salah 

satu faktor pendukung untuk lahan pertanian, tanah sebuah  produk transformasi mineral dan 

bahan organic yang terletak dipermukaan sampai kedalaman tertentu yang dipengaruhi oleh 

faktor-faktor genetis dan lingkungan, yakni adalah bahan induk, iklim, organisme hidup 

(mikro dan makro), topografi, dan waktu yang dapat dibedakan dari ciri-ciri bahan induk 

asalnya baik secara fisik, kimia, biologi, maupun morfologinya .3 

Indonesia memiliki  tanah yang subur, karena tanah yang subur merupakan tempat 

hidup mikroorganisme yang sangat baik, juga sebagai sumber kehidupan masyarakat untuk 

                                                
2 Subadi, 2010, Penguasaan dan Penggunaan Tanah Kawasan Hutan, Prestasi Pustaka, Jakarta, hal. xviii 
3 Sugeng winarso, Kesuburan Tanah Dasar Kesehatan dan Kuaitas Tanah, Gaya Media, Jogjakarta 
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memenuhi pangan dan sebagai lapangan pekerjaan  bagi petani. Tanah merupakan media 

yang sangat baik untuk mendaur ulang dan mengurangi sifat meracun bahan-bahan organik.4 

Namun  seiring waktu tanah yang berada di wilayah Indonesia khususnya  mengalami 

kemunduran hal ini ditunjukkan dengan oleh keadaan tanah tersebut yaitu kemasaman, erosi, 

timbulnya senyawa beracun, tidak seimbangnya unsur hara, hal ini tidak mampu untuk 

mendukung pertumbuhan tanaman. Maka pihak pemerintah melakukan sebuah kegiatan  

yaitu dengan  pengawetan atau konservasi untuk melindungi tanah, menjaga dan melindungi 

tanah, menjaga dan melindungi sumber-sumber penghasil makanan dan memelihara 

hara,kualitas air dan udara, agar tidak mengalami erosi, longsor, sehingga usaha-usaha 

menyehatkan tanah penting untuk kelangsungan kehidupan di muka bumi. 

Maka pemerintah khususnya Indonesia melakukan subsidi pupuk bagi petani untuk 

merangsang petani agar termotivasi untuk mengembangkan pertanian sekaligus menjaga 

kesuburan tanah. Pelaksana dari kegiatan  pendistribusian  adalah Dinas Pertanian dengan 

produsen, produsen menunjuk distributor untuk melakukan pendistribusian pupuk bersubsidi. 

Sebagian besar petani di Indonesia keadaan ekonomi mereka rendah sehungga perlu adanya 

pupuk subsidi. Salah satu yang dilakukan guna mendukung pendistribusian tersebut 

Pemerintah melakukan beberapa penyuluhan tentang pemupukan yang benar bersama Dinas 

Pertanian. Karena kesuburan tanah disetiap lokasi atau daerah berbeda, oleh karenanya  

kebutuhan hara tanaman terutama padi dipengaruhi oleh varietas, ketersediaan hara dan jenis 

tanah, pola tanam, iklim dan ketinggian tempat, maka jenis penakaran pupuk harus 

disesuaikan dengan kebutuhan tanaman.5 

                                                
4ibid 
5 Pokja pupuk Badan Litbang Pertanian -IRRI 
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Berdasarkan Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia NOMOR:21/M-

DAG/PER/6/2008 tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor 

Pertanian.maka pemberian pupuk yang sesuai takaran, tepat waktu, dan tepat jenis, maka 

pemupukan akan lebih efisien, hasil tinggi, dan pendapatan petani meningkat, sekaligus 

pencemaran lingkungan dapat dihindari, kesuburan tetap terjaga, dan produksi tanaman  tetap 

lestari dan menguntungkan bagi semua pihak.6 

Salah satu sumber alam Indonesia, adalah kawasan hutan dikenal sebagai salah satu 

paru-paru dunia, dan saat ini telah mengalami deforestasi dan degaradasi, yang telah 

manimbulkan secara nasional maupun internsional. Kawasan hutan kurang lebih tujuh juta 

ha, terletak di pulau jawa yang telah dikelola sejak taun 1892 atau 113 tahun yang lalu, 

pengelolaannya pada perkembangan terakhir dilakukan oleh  Perum Perhutani 

adalahBadan Usaha Milik Negara (BUMN), yang bernaung di bawah Departemen 

Kehutanan, yaitu Perum Perhutani, didirikan berdasarkan PP No: 15 taun 1972, diperbaarui 

dengan PP No. 2 taun 1978, pada taun 1999 diubah dengan PP No. 36 tahun 1986 dan PP No. 

53 tahun 1999.7 

Berkaitan dengan kelangsungan kehidupan di muka bumi, kesuburan tanah 

merupakan faktor penting dalam pertumbuhan tumbuhan normal, tidak terlepas dari 3 aspek, 

yaitu8: 

1. kuantitas, yang mencakup jumlah atau konsentrasi dan macam unsur hara. 

2. kualitas, yang merupakan perbandingan konsentrasi antara unsur hara satu dengan yang 

lainnya. 

                                                
6ibid 
7 Subadi, 2010, Kawasan Hutan Tanah, Prestasi Pustaka Karya, hal.4  
8ibid 
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3. waktu, yaitu ketersediaan unsur-unsur hara tersebut ada secara terus menerus sesuai 

dengan kebutuhan tanaman selama pertumbuhannya. 

Tanah merupakan sumber daya agraria yang utama, dengan demikian maka tanah 

merupakan sumber daya agraria yang memiliki nilai setrategis dana dalam kaitannya dengan 

kawasan hutan lindung dan hutan produksi yaitu hutan perhutani maka akan memiliki nilai 

ekonomis sebagai sumber daya utama. Didukung kegiatan Perum Perhutani dalam 

pelaksanaannya dengan menitikberatkan pelestarian Sumber Daya Hutan sekaligus pada 

kesejahteraan masyarakat sekitar hutan dengan tetap mengupayakan keuntungan berdasarkan 

prinsip-prinsip keuntungan. 

Kawasan hutan, merupakan wilayah tertentu yang ditunjuk dan ditetapkan oleh 

pemerintah untuk dipertahankan keberadaannya sebagai hutan tetap, termasuk kawasan suaka 

alam dan kawasan pelestarian alam perairan. dengan pengukuhan atau penetapan kawasan 

hutan yang dilakukan oleh pemerintah, bertujuan untuk yaitu agar terwujudnya kepastian 

hukum atas status, letak, batas dan luas kawasan hutan9. Mendukung adanya pengukuhan 

kawasan hutan, maka kriteria keadaan areal tersebut ditentukan, yaitu area berhutan atau 

tidak berhutan, data dihutankan secara konvensional. Maka Perum Perhutani sebagai 

perusahaan umum mempunyai hak untuk melakukan kegiatan pada hasil penentuan 

pengukuhan hutan yang dilakukan oleh pemerintah, oleh bupati atau walikota pada wilayah 

setempat.   

Mendukung kinerja Perum perhutani melaksanakan kegiatan pada kawasan hutan, 

Perum Perhutani melasanankannya di wilayah unit II, yaitu berada di wilayah jawa, madura, 

kedua daerah tersebut memiliki kawasan hutan ribuan hektar. Dengan mempunyai visi dan 

misi, berdasarkan SK Nomor:17/Kpts/Dir/2009 tanggal 9 januari taun 2009, sebagai berikut: 
                                                
9 Keputusan menteri kehutanan tentang kriteria dan standar pengukuhan kawasan hutan, Bab II, pasal 3 
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1. mengelola sumberdaya hutan dengan prinsip pengelolaan hutan lestari berdasarkan 

karekteristik wilayah dan daya dukung daerah aliran sungai serta menngkatkan menfaat 

hasil hutan kayu dan bukan kayu, ekowisata, jasa lingkungan, agroforestri serta ptensi 

usaha berasis kehutanan lainnya gna menghasilkan keuntjngan untuk menjamin 

pertumbuhan perusahaan secara berkelanjutan. 

2. membangun dan mengembangkan perusahaan, organisasi serta sumber daya manusia 

perusahaan yang moderen, professional dan  handal serta memberdayakan masyarakat 

desa hutan melalui pengembangan lembaga perekonomian koperasi masyarakat desa 

hutan atau koperasi petani hutan. 

3. mendukung dan turut berperan serta dalam pembangunan wilayah secara regional dan 

nasional, serta memeberikan kontribusi secara aktif dalam penyelesain masalah 

lingkungan regional, nasional, dan internasional. 

Beberapa kebijakan yang diberikan oleh pemerintah, baik dari dinas pertanian 

maupun Perum Hutani tentang wilayah pertanian dan kawasan hutan, tidak terlepas dari 

kegiatan para petani mengingat mayoritas wilayah Indonesia  adalah agararis. Mendukung 

keberlangsungan pertanian pemerintah oleh Menteri Pertanian  memberikan kebijakan yaitu 

melakukan pensubisdian pupuk anorganik, dikarenakan petani mayoritas di Indonesia adalah 

kalangan ekonomi yang rendah. 

Kebijakan atas pendistribusian pupuk bersubsidi  tersebut, timbul masalah, di wilayah 

Kabupaten Tuban, Kecamatan Kerek, dan mempunyai 17 Desa antara lain:Gemulung, Gaji, 

Hargo Retno, Kedung Rejo, Kasiman, Karang Lo, Margo Mulyo, Margo Rejo, Padasan, 
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Sengger, Sidonganti, Sumber Arum, Trantang, Temayang, Wolu Tengah, Jaro Rejo, 

Mliwang10. 

  Peneliti memilih pada kawasan Desa Padasan, Wolu Tengah, dan Gemulung  

Karena memiliki kawasan hutan atau biasa disebut tanah persil dan terdapat penyimpana 

pada pendistribusian pupuk bersubsidi, petani Desa padasan, wolu tengah, dan gemulung 

tersebut melakukan sewa tanah terhadap tanah persil, ternyata  keadaan ekonomi petani 

lemah maka para petani merasa berhak mendapatkan subidi tersebut, akan tetapi mengingat 

pensubsidian tersebut mempunyai batasan atas pendistribusiannya bahwa pupuk tersebut 

tidak diperbolehkan untuk suatu perusahaan. Sedangkan  Perum Perhutani adalah suatu 

perusahaan umum dan sebuah Badan Usaha Milik Negara11 . 

Distributor- pengecer begitu pula memilki batasan atas pendistribusian pupuk 

anorganik, dengan penentuan wilayah dari Dinas Pertanian, berupa penegasan bahwa para 

distributor- pengecer dilarang mengecerkan di luar wilayah yang telah ditetapkan oleh Dinas 

Pertanian12 . Akan tetapi para petani yang berada di Desa Padasan., Wolu Tengah, Gemulung 

tetap bersih kukuh untuk mendapatkan pupuk bersubsidi, mereka melakukan penghadangan 

di gudang Lini IV agar truk yang mengangkut pupuk bersubsidi agar tidak melakukan 

aktivisnya.  

Suasana semakin memanas maka antara Dinas Pertanian, Perum Perhutani dan 

distributor melakukan perjanjian bawa petani desa kerek penggarap hutan persil bisa 

mendapatkan pupuk subsidi. Peristiwa di atas melakukan sebuah pelanggaran tidak hanya 

dari  pada Peraturan Menteri Pertanian Nomor: 76/permentan/OT.140/12/2007 tentang 

                                                
10 Informasi dari bapak hari petugas kecamatan kerek kabupaten tuban, pada tanggal 1 oktober tahun 2010. 
11 pada Peraturan Mentri Pertanian Nomor: 76/permentan/OT.140/12/2007 tentang kebutuhan dan harga eceran 
tertinggi (HET) pupuk bersubsidi untuk sector petanian tahun anggaran tahun 2008 pada pasal 2 ayat (3). 
12 Peraturan Menteri Perdagangan Repubulik Indonesia Nomor: 21/M-DAG/PER/2008 tentang Pengadaan dan 
Penyaluran Pupuk bersubsidi untuk Sektor Pertanian menyebutkan pada pasal 14 ayat (1) 
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kebutuhan dan harga eceran tertinggi (HET) pupuk bersubsidi untuk sektor petanian tahun 

anggaran tahun 2008 pada pasal 2 ayat (3) dan  Peraturan Menteri Perdagangan Repubulik 

Indonesia Nomor: 21/M-DAG/PER/2008 tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk 

bersubsidi untuk Sektor Pertanian menyebutkan bahwa distributor dan pengecer dilarang 

memperjualbelikan pupuk bersubsidi di luar wilayah tanggung jawabnya13. 

 Begitu pula pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 tentang 

perlindungan konsumen bertentangan dengan pasal 4 butir b, yaitu hak konsumen 

mempunyai hak untuk memilih barang dan atau jasa serta mendapatkan barang dan atau jasa 

tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan, karena petani 

yang memiliki hak mendapatkan pupuk subsidi yakni petani hak milik terhadap tanah yang 

berstatus hakmilik, merasa dirugikan karena quata yang seharusnya menjadi miliknya 

menjadi terkurangi untuk petani penggarap tanah Perhutani.  

Begitupun pelaku usaha dalam pendistribusian pupuk melakukan hal yang dilanggar 

pada  pasal 16 menjelaskan bahwa pelaku usaha dam menawarkan barang dan atau jasa 

melalui pesanan dilarang untuk a). tidak menepati pesanan dan atau jasa kesepakatan waktu 

penyelesaian sesuai dengan yang dijanjikan, b). tidak menepati janji atau suatu pelayanan dan 

atau prestasi.  

Maka perilaku yang dilakukan oleh distributor dan pengecer.  Masyrakat petani yang 

mempunyai hak untuk mendapatkan pupuk bersubsdi sebenarnya merasa dirugikan. Maka 

penulis tertarik untuk dijadikan sebuah penelitian guna menempuh tugas akhir. 

B. Rumusan Masalah 

Untuk mempertegas kearah mana penulisan skripsi ini, maka dapat di rumuskan 

permasalahan sebagai berikut: 
                                                
13ibid 
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1. Bagaimana pelaksanaan pendistribusian pupuk bersubsidi menurut Pasal 14 Peraturan 

Menteri Perdagangan Repubulik Indonesia Nomor: 21/M-DAG/PER/2008 tentang 

Pengadaan dan Penyaluran Pupuk bersubsidi untuk Sektor Pertanian? 

2. Faktor apa yang menjadi kendala dari pelaksanaan Pasal 14Peraturan Menteri 

Perdagangan Repubulik Indonesia Nomor: 21/M-DAG/PER/2008 tentang Pengadaan dan 

Penyaluran Pupuk bersubsidi untuk Sektor Pertanian tersebut di atas? 

C. Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan penelitian yang hendak dicapai oleh peneliti adalah sebagai berikut: 

1. Untuk mengetahui proses pelaksanaan pendistribusian pupuk bersubsidi menurut 

Peraturan Pasal 14 Menteri Perdagangan Repubulik Indonesia Nomor: 21/M-

DAG/PER/2008 tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk bersubsidi untuk Sektor 

Pertanian  

2. Untuk mengetahui faktor apa yang menjadi kendala atau pendukung dari pelaksanaan 

Pasal 14 Peraturan Menteri Perdagangan Repubulik Indonesia Nomor: 21/M-

DAG/PER/2008 tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk bersubsidi untuk Sektor 

Pertanian. 

D. Kegunaan penulisan  

1. Secara teoritis manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah untuk memberikan 

sumbangan ilmu pengetahuan kepada kalangan akademis khususnya bagi mahasiswa 

dalam bidang hukum bisnis. 

2. Secara praktis penulisan ini diharapkan dapat menjadi bahan pemikiran mengenai praktek 

hukum yang perlu diaplikasikan dalam permasalahan yang berhubungan dengan 

pelaksanaan pendistribusian pupuk subsidi yang dilakukan oleh distributor-pengecer 
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3. Bagi penulis untuk menambah wawasan pengetahuan terutama pada bidang hukum, bagi 

instansi yang terkait untuk mengetahui lebih mendalam kinerja instansi tersebut, dan bagi 

masyarakat agar masyarakat mengetahui tentang bagaimana sebenarnya pendistribusian 

pupuk subsidi yang sesuai dengan Undang-Undang.  

E. Metode Penelitian   

Di dalam penyusunan skripsi, metode dapat diartikan sebagai prosedur atau rangkaian 

cara yang sistematis daam menggali suatu kebenaran, sehingga nantinya dapat dihasilkan 

suatu tulisan yang mendekati kebenaran. 

Adapun metode yang digunakan oleh penulis dalam penulisan ini sebagai  berikut: 

1. Metode Pendekatan  

Metode pendekatan yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini adalah metode yuridis 

sosiologis, yaitu pembahasan berdasarkan ketentuan perundangan yang berlaku serta 

disertai  dengan teori hukum dikaitkan  melihat realita dalam penelitian skripsi ini14. 

Terkait dengan metode pedekatan yuridis sosiologis bahwa kasus  yang berada di 

Kecamatan Kerek, yakni pada Desa padasan, wolu tengah, gemulung, memliki ketidak 

kesesuaian antara peraturan dan pelaksanannya mengenai pendistribusian pupuk 

bersubsidi, sehingga peneliti memilih metode pendekatan yuridis sosiologis.  

2. lokasi penelitian  

Lokasi penelitian guna penulisan hukum bertempat di  Kecamatan Kerek, dengan 

mempertimbangkan: 

a. Peneliti adalah berdekatan dengan lokasi tersebut, sehingga medan mudah untuk 

dijangkau untuk penilitian dalam skripsi ini. 

                                                
14 Nasution Bahder Johan, 2008,metode penelitian ilmu hukum,  Mandar Maju, bandung 
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b. Hasil sementara paneliti bahwa adanya kesenjangan dalam proses pendistribusian 

pupuk bersubsidi dengan Peraturan Menteri Perdagangan Repubulik Indonesia 

Nomor: 21/M-DAG/PER/2008 tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk bersubsidi 

untuk Sektor Pertanian menyebutkan pada pasal 14. 

c. Populasi yang dipilih dalam penelitian ini, adalah kecamatan Kerek yang mempunyai 

17 desa, namun tidak semua akan dijadikan lokasi penelitian, tetapi diambil sampel 

secara purposif sampling bahwa terbukti 3 desa yaitu desa padasan, wolu tengah, 

gemulung, yang mempunyai penyimpangan pada psal 14 Peraturan Menteri 

Perdagangan Repubulik Indonesia Nomor: 21/M-DAG/PER/2008 tentang Pengadaan 

dan Penyaluran Pupuk bersubsidi untuk Sektor Pertanian 

3. Jenis Data  

Sumber data merupakan sarana dari suatu penelitian yang dipergunakan untuk menjawab 

suatu permasalahan yang ada. Data yang diperoleh itu diharapkan dapat menunjang 

penulisan skripsi ini, adalah: 

a. Data Primer 

Data primer adalah  diperoleh dari penulis dari penelitian di lapangan berupa hasil  

wawancara langsung dengn responden, dan responden tersebut berdomisili diDesa 

padasan, wolu tengah, gemulung  kecamatan Kerek, dan dokumen-dokumen yang 

diperolek dari lokasi penelitian. 

b. Data Sekunder 

Data Sekunder adalah data-data yang diperoleh penulis dari penelitian kepustakaan 

yaitu buku-buku, literatur, majalah, jurnal, serta perundang-undangan Perlindungan 

Konsumen, danPeraturan Menteri Perdagangan Repubulik Indonesia Nomor: 21/M-
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DAG/PER/2008 tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk bersubsidi untuk Sektor 

Pertanian, sesuai dengan objek kajian yang diteliti,  

4. Metode pengumpulan data   

a. Sampel Responden  

Dalam penelitian ini yang menjadi sampel responden adalah dengan  wawancara 

langsung kepada  pihak yang terkait dengan pelaksanaan pendistribusian pupuk 

bersubsidi yaitu pihak masyarakat petani atau pengguna pupuk bersubsidi yang 

betempat di tiga desa yaitu Desa padasan, gemulung, wolu tengah sedangkan sampel 

dipilih  dengan cara random sampling yaitu 5 % dari jumlah petani, pihak distributor 

dan pengecer dipilih dengan cara purposif sampling bertujuan diartikan bahwa dalam 

penentuan sampel itu diteliti secara subjekti mengambil sampel dengan anggapan 

bahwa diambil tersebut mencerminkan (reperesantative)15, maka teknik purposive 

sampling adalah orang-orang paham atau telah terjun langsung terkait dengan 

pelaksanaan pendistribusian Pupuk Besubsidi di Kecamatan Kerek,  yang mana 

Kecamatan Kerek dipegang oleh satu distributor, sedangkan pengecer pada satu desa 

mempunyai satu pegecer pada Desa gemulung, wolu tengah dan padasan, peneliti 

mengambil samel tiga desa karena obyek penelitian berada di tiga desa tersebut. 

b. Wawancara 

 dalam mencari data dari responden diperoleh dengan wawancara atau interview. 

Wawancara atau interview adalah situasi peran antar pribadi bertatap muka (face to 

face), ketika seseorang yakni pewawancara mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang 

dirancang untuk memperoleh jawaban-jawaban yang relevan dengan masalah 

                                                
15 Muslin Abdurrahman , 2009, Sosiologi dan Metode Penelitian Hukum, UMM Press, Malang, hal.109 
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penelitian kepada seorang responden 16. Dalam melakukan wawancara kebebasan 

masih dipertahankan, sehingga dimudahkan diperoleh data secara mendalam. 

Wawancara kepada responden konsumen pendistribusian Pupuk Bersubsidi dan para 

pihak pelaku pendistribusian Pupuk Bersubsidi di Desa Padasan, Gemulung dan 

Wolu tengah. Adapun responden tersebut dalam penelitian ini, yaitu: 

a) 15 (lima belas) responden dari pihak konsumen pendistribusian Pupuk 

bersubsidi di desa Padasan, Gemulung dan Wolu tengah: 

1. Darto, Gemulung 

2. Sutrisno, Gemulung 

3. Jiyanto, Gemulung 

4. Samuri, Gemulung 

5. Munawar, Gemulung 

6. Murlik, Wolu tengah 

7. H.juwarsan,Wolutengah 

 

8. H. sumarji, Padasan  

9. Ndarsani, Padasan 

10. Sunandar, Padasan  

11. Munandakar, Padasan  

12. Likir, Padasan 

13. tageh, Wolu tengah 

14. wanijan, Wolu tengah 

15. waijan, Wolu tengah 

c.  Dokumentasi 

disamping melakukan wawancara Tanya jawab, penelitian juga dengan menggunakan 

metode dokumentasi yaitu berupa mengumpulkan data-data yang berkaitan dengan 

larangan distributor – pengecer di luar wilayah tanggung jawabnya di Desa padasan, 

wolu tengah, gemulung Kecamatan Kerek Kabuapaten Tuban.  

 

 

                                                
16 Amirudin dan Zainal asikin, 2006, Pengantar Metode Penelitian Hukum, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 
hal.30 
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5. Metode analisa data  

Dalam penulisan hukum ini penulis akan menggunakan metode diskriptif 

kualitatif yaitu mengemukakan fakta dan data yang diperoleh dari lapangan, semua hasil 

wawancara dengan narasumber dan studi kepustakaan, kemudian dibahas dan dianalisis 

untuk menemukan pemecahan atau penyelesaian masalah.17. Berkaitan dengan kasus 

yang di bahas dalam penulisan tugas akhir, yakni adanya fakta kesenjangan proses 

pendistribusian pupuk bersubsidi, yang dilakukan oleh pelaku usaha. Maka penulis perlu 

pengungkapan fakta atau menganalisis realita  di Kecamatan Kerek, yakni pada Desa 

gemulung, padasan, gemulung. Mengenai analisis data panulis menggunakan metode 

analisa data diskriptif kualitatif sesuai dengan penjelasan di atas. 

F. Sistematika penulisan laporan 

Sistematika penulisan skripsi ini terbagi menjadi 4 bab dan masing-masing bab 

berdiri atas sub bab. Adapun bab-bab tersebut adalah sebagai berikut: 

BAB I PENDAHULUAN  

Dalam bab ini maencakup uraian tentang latar belakang pemilihan judul serta 

pentingnya yang disinambungkan oleh permasalahan, tujuan penelitian, manfaat 

penelitian, metode penulisan yang digunakan serta sistematika penulisan yang akan 

digunakan tugas akhir ini.  

BAB II KAJIAN PUSTAKA  

Dalam bab ini penulis akan memaparkan tentang pengertian-pengertian secara umum 

maupun konsepsional yang berkaitan dengan tema penelitian yang diambil yaitu  proses 

penjualan pupuk subsidi oleh distributor - pengecer, sistem pelarangan terhadap 

distributor-pengecer terhadap larangan mendistribusikan pupuk di luar wilayah 
                                                
17Ibid , hal 174 
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tanggung jawabnya, dan hal yang berkaiatan dengan konsumen yang merujuk pada 

Undang-Undang Perlindungan Konsumen. 

BAB III HASIL PENELITIAN  dan PEMBAHASAN 

Dalam bab ini, merupakan inti dari isi kesimpulan skripsi, karena dalam bab ini penulis 

akan memaparkan hasil penelitian dan membahas permasalahan sacara sistematis. 

Peneliti melakukan analisis atau hasil penelitian berdasar pada teori atau kajian 

sebelumnya yang dipergunakan dalam BAB II. 

BAB IV PENUTUP 

Kesimpulan berisi apa yang terjadi yang menjadi pokok permasalahan atau berisi hal-

hal yang merupakan hasil analisa- analisa sebagai jawaban atas permasalahan yang 

menjadi pokok pembahasan. dan saran merupakan penyampaian solusi-solusi konkrit 

yang dapat dilasanakan utuk menyelesaikan masalah yang ada dengan memperhatikan 

hasil penelitian pembahasan. 
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