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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Tujuan negara Indonesia dimuat dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 

Republik Indonesia 1945 alinea keempat yang berbunyi, “Melindungi segenap 

bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan 

kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut mewujudkan 

perdamaian dunia berdasarkan persamaan dan kemerdekaan.” Diksi tujuan Negara 

yang kedua menegaskan bahwa Negara bertujuan memajukan kesejahteraan 

Umum. Dalam kaitan ini pemerintah, dituntun oleh konstitusi guna memenuhi 

kesejahteraan masyarakat. Salah satu parameter kesejahteraan itu adalah 

ketahanan pangan masyarakat. 

Hampir mustahil dicapai ketahanan pangan masyarakat jika produksi 

pangan dalam negeri tidak berdaya dalam memenuhi kebutuhan pangan 

masyarakat atau warga Negara. Sebagai Negara agraris sekaligus kepulauan, 

Indonesia memiliki karakter lahan pertanian yang berbeda-beda tingkat 

produktivitas lahan atau tanah pertanian di masing-masing pulau besar di 

Indonesia. Lahan utama pertanian tersedia di Pulau Jawa, Bali dan sebagian Nusa 

Tenggara. Adapun Pulau Sumatera dan Kalimantan, lahannya cocok untuk 

budidaya tanaman berbasis perkebunan yang mengarah kepada ekosistem hutan. 

Sedangkan lahan pada wilayah Indonesia bagian Timur, yaitu Kepulauan Maluku, 

Papua dan sebagian Sulawesi, hanya cocok untuk tanaman hutan. Sehingga lahan 

Indonesia Timur, sebaiknya dipertahankan ekosistem hutan hujan tropisnya 
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mengingat, secara kehutanan daerah ini yang paling cocok tanaman hutan yang 

berkelanjutan. 

Sektor pertanian, terutama tanaman pangan, dengan keterbatasan lahan 

utama di Pulau Jawa dan Bali maka upaya pemerintah dalam meningkatkan 

produktivitas pertanian adalah dengan jalan intensifikasi pertanian. Salah satu 

upaya itu adalah dengan kebijakan pupuk bersubsidi. Selain itu pemerintah juga 

merangsang sektor benih pertanian yang unggul guna meraih produktivitas sektor 

ini. 

Kebijakan subsidi merupakan kebijakan yang banyak dilakukan di beberapa 

negara. Implementasi subsidi Negara, merupakan bukti bahwa kebijakan subsidi 

ini merupakan faktor untuk memperkuat dan membangun kedaulatan bangsa. 

Selain itu dalam wilayah subsidi di bidang pertanian, Negara hadir dalam upaya 

mempertahankan ketahanan dan kedaulatan pangan. Sebagaimana kita ketahui 

sektor pangan merupakan indikator hidup dan matinya sebuah bangsa. Sekarang 

kebijakan itu berkembang menjadi sarana dalam perdagangan internasional, serta 

menjadi subyek tekanan dunia internasional. 

Di Negara kita, subsidi di bidang pertanian merupakan kebijakan distributif 

dalam menumbuhkembangkan sektor pertanian. Kebijakan distribusi memiliki 

ciri-ciri membagikan sesuatu kepada masyarakat, dan warga Negara dapat secara 

langsung menggunakan sesuatu tersebut. Contohnya ialah pupuk, benih padi, 

benih tebu dan lain-lain. Sektor pertanian merupakan bidang tulang punggung 

ketahanan pangan sehingga penerapan subsidi ini dalam upaya meningkatkan 

kapasitas produksi (era orde baru). Sekarang kebijakan ini, bertujuan pada 
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peningkatan sarana produksi petani dan berkembang pada aspek bunga usaha 

kredit program dan premi asuransi usaha tanam padi. 

Subsidi sektor pertanian, menempati klasifikasi subsidi non energi dalam 

struktur anggaran nasional. Subsidi non energi terdiri atas subsidi pangan, subsidi 

pupuk, subsidi benih, subsidi PSO, subsidi bunga kredit program dan subsidi 

pajak ditanggung pemerintah (DTP). Dalam RAPBN 2016, alokasi subsidi non 

energi sebesar sebesar Rp80.406,4 miliar. Angka ini terbagi atas: subsidi pangan 

sebesar Rp20.993,4 miliar; subsidi pupuk sebesar Rp30.063,2 miliar; subsidi 

benih sebesar Rp1.023,8 miliar; subsidi PSO sebesar Rp3.752,5 miliar; subsidi 

bunga kredit program sebesar Rp16.474,5 miliar; dan subsidi pajak ditanggung 

pemerintah (DTP) sebesar Rp8.099,1 miliar. Alokasi subsidi pertanian sebesar 

47.561,5 Milyar (RAPBN 2016) yang terdiri dari subsidi pupuk, subsidi benih dan 

subsidi bunga kredit program. Jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya maka 

besaran ini cukup signifikan karena sebelumnya hanya mencapai Rp. 42.899,1 

Milyar.
1
 

Berdasarkan kepada besarnya anggaran dan dampak signifikan yang 

diharapkan dalam kebijakan di sektor pertanian, maka perlu adanya keseriusan 

kajian dalam pembenahan atas tata kelola kebijakan subsidi ini. Domain 

efektifitas kebijakan subsidi menjadi keharusan dalam perbaikan 

implementasinya. Keterbatasan kebijakan subsidi ini terindikasi dari capaian 

program subsidi yang dicanangkan oleh pemerintah. Misalnya realisasi program 

Kredit Usaha Rakyat (KUR). Program ini masih rendah capaian jika melihat data 

                                                           
1
 RAPBN 2016 dalam KPK, Laporan Hasil Kajian Kebijakan Subsidi di Bidang Pertanian, 

Direktorat Penelitian dan Pengembangan Deputi Bidang Pencegahan Tahun 2017, hlm 1. 
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penyaluran KUR di sektor pertanian, yaitu masih berada di angka 20%.
2
 Hal yang 

hampir sama terjadi pada Program Asuransi Usaha Tanam Padi (AUTP) yang 

hanya mencapai kurang lebih 23%. 

Dalam implementasi program, faktor yang mempengaruhi belum 

optimalnya kebijakan subsidi terkait dengan desain kebijakan itu sendiri. 

Contohnya terjadi tumpang tindih kebijakan antara Program Bantuan Langsung 

Benih (BLBU) dengan Program Benih bersubsidi. Bukti kesimpangsiuran 

kebijakan terlihat dari realisasi penyaluran benih bersubsidi 9,8% dari total benih 

yang diterima PT Pertani. Detail angkanya, di 2016, PT Pertani menerima pagu 

penyaluran benih bersubsidi sebesar 51.125.000 kg dengan total nilai sebesar Rp. 

505.565.375.000. Jumlah ini terbagi atas penyaluran benih padi inbrida sebesar 

48.750.000 kg; benih padi hibrida sebesar 1.125.000 kg; dan benih kedelai sebesar 

1.250.000 kg. Petani lebih memilih BLBU dalam prakteknya, karena program ini 

bersifat gratis. 

Problematika selanjutnya dalam kebijakan subsidi adalah masalah 

ketepatan. Dalam penyaluran pupuk bersubsidi, pemenuhan atas sisi ketepatan 

menjadi sebuah masalah yang relatif kompleks. Dalam penebusan pupuk 

bersubsidi, kelompok tani/petani kerap berpedoman kepada dokumen usulan 

kebutuhan pupuk yang disampaikan kepada pemerintah daerah. Hal ini potensial 

memunculkan permasalahan turunan, misal persepsi kelangkaan, mengingat 

alokasi riil pupuk bersubsidi kerap di bawah usulan yang diajukan kelompok 

tani/petani. Tantangan lain yang dipandang menjadi penambah urgensi 

                                                           
2
 Kredit Usaha Rakyat, Realisasi KUR menurut Sektor Ekonomi, diakses 

http://kur.ekon.go.id/realisasi_kur/2016/11, pada tanggal 4 Mei 2019, pada pukul 10:32 WIB. 
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dilakukannya kajian subsidi yakni belum optimal pengawasan atas implementasi 

program-program subsidi. Monitoring dan evaluasi atas berjalannya program 

subsidi belum sepenuhnya berjalan optimal. Hal ini setidaknya dapat diikuti 

dalam pengawasan terhadap penyaluran benih bersubsidi. Di banding komoditas 

pupuk bersubsidi, pengawasan atas penyaluran benih bersubsidi relatif minim.
3
 

Sektor pertanian mempunyai efek pengganda (multiplier effect) yang besar 

terkait dengan adanya keterkaiatan ke depan dan ke belakang (forward and 

backward linkages) dengan sektor-sektor lainnya, terutama industri pengolahan 

dan jasa.
4
 Guna meningkatkan kinerja sektor pertanian, pupuk merupakan salah 

satu faktor produksi yang sangat menentukan produksi dan produktivitas 

pertanian. Oleh karena itu ketersediaan pupuk dari segi kualitas, kuantitas dan 

harga yang terjangkau menjadi prasyarat yang harus dapat dijamin pemerintah. 

Subsidi pupuk didasari oleh upaya pemerintah menyediakan sarana produksi 

dalam jumlah yang relatif mencukupi kebutuhan dan diimbangi oleh harga pupuk 

yang terjangkau oleh pengguna pupuk. Kebijakan distribusi pupuk merupakan 

kebijakan yang diterapkan dengan tujuan mampu menjadi insentif bagi petani 

dalam upaya meningkatkan produksi dan produktivitas pertanian dan pendapatan 

para petani. 

Realitas kebijakan pupuk bersubsidi oleh pemerintah belum efektif, yang 

diindikasikan oleh kelangkaan pasokan dan lonjakan harga pupuk di tingkat 

                                                           
3
 KPK, Laporan Hasil Kajian Kebijakan Subsidi di Bidang Pertanian, Direktorat Penelitian dan 

Pengembangan Deputi Bidang Pencegahan Tahun 2017, hlm 3.  

4
 Daryanto  A, 2009, Posisi Daya Saing Indonesia dan Upaya Peningkatannya :Makalah pada 

Seminar Nasional Peningkatan Daya Saing Agribisnis Berorientasi Kesejahteraan Petani, Pusat 

Analisis Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian, Departemen Pertanian, Bogor, hlm 6. 
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petani, disebabkan oleh: (1) pasar pupuk domestik masih bersifat dualistik, tanpa 

diikuti dengan pengawasan dan penerapan sanksi secara ketat, sehingga 

mengakibatkan perembesan pupuk dari pasar bersubsidi ke non subsidi. (2) 

maraknya ekspor pupuk secara illegal, karena meningkatnya harga pupuk di pasar 

dunia. (3) adanya rasa fanatisme petani terhadap merk pupuk tertentu, dan (4) 

masih banyak distributor pupuk yang tidak memiliki armada dan gudang 

penyimpanan di lini III, sehingga biaya transportasi yang harus dikeluarkan sangat 

mahal.
5
 

Pionir program subsidi di bidang pertanian adalah subsidi pupuk. 

Implementasi pupuk bersubsidi telah dilaksanakan sejak tahun 1970-an sebagai 

upaya merealisasikan swasembada pangan. Program Pupuk Bersubsidi 

dialokasikan kepada petani dengan mengacu kepada Rencana Definitif Kebutuhan 

Kelompok (RDKK). Saat ini subsidi pupuk diperuntukkan bagi petani, pekebun, 

peternak, dan pembudidaya ikan dan/atau udang. Adapun jenis pupuk yang 

disubsidi meliputi pupuk urea, pupuk SP 36, pupuk ZA dan pupuk NPK.  

Secara nominal, anggaran subsidi pupuk relatif besar. Di tahun 2016, 

subsidi pupuk mencapai nilai Rp. 30 T.
6
 Pupuk bersubsidi diperuntukkan bagi 

petani dan atau petambak yang telah bergabung dengan kelompok tani dan 

menyusun RDKK dengan ketentuan petani yang melakukan usaha tani di bidang 

tanaman pangan sesuai areal yang diusahakan setiap musim tanam; petani yang 

melakukan usaha tani di luar bidang tanaman pangan dengan total luasan 

                                                           
5
 Syafa’at, dalam Dudi S. Hendrwan, Analisis Kebijakan Subsidi Pupuk: Penentuan Pola Subsidi 

dan Sistem Distribusi Pupuk Indonesia, Jurnal Manajemen & Agribisnis, Vol 8 No 2, Oktober 

2011, hlm 86. 

6
 Op.cit., KPK, Laporan Hasil Kajian Kebijakan Subsidi di Bidang Pertanian, hlm 8. 
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maksimal dua (2) hektar setiap musim tanam; atau petambak dengan total luasan 

maksimal 1 (satu) hektar setiap musim tanam.
7
  

Pada identifikasi masalah dan kerawanan korupsi dalam kebijakan pupuk 

bersubsidi terlihat bahwa pada aspek perencanaan, mekanisme alokasi pupuk 

bersubsidi tidak mendukung implementasi kebijakan yang efektif dan efisien, 

dalam pelaksanaan mekanisme penetapan Harga Pokok Penjualan (HPP) 

komoditas pupuk bersubsidi rentan membuka celah transaksional dan belum 

mendorong efisiensi pada produsen, serta meningkatnya beban keuangan negara 

sebagai akibat tertundanya pembayaran subsidi pemerintah kepada produsen 

pupuk di lingkungan PT PIHC (Pupuk Indonesia Holding Company).
8
 Sementara 

itu dalam aspek pengawasan ditemukan bahwa Pengawasan Program Subsidi 

belum berjalan secara Optimal. 

Secara normatif tindak pidana korupsi diatur dalam Undang-Undang 

Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, pasal 2 dan 3 UU No 31 Tahun 1999 

tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Pasal 2 rumusan yuridisnya 

mengatur tentang ayat (1) Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan 

perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang 

dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian negara, dipidana penjara 

dengan penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun 

dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp. 

200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 

                                                           
7
 Permentan No. 60 tahun 2016 tentang Kebutuhan dan Harga Eceran Tertinggi Pupuk Bersubsidi 

untuk Sektor Pertanian tahun Anggaran 2016. 

8
 Op.cit., KPK, Laporan Hasil Kajian Kebijakan Subsidi di Bidang Pertanian 
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(satu milyar rupiah). Ayat (2) Dalam hal tindak pidana korupsi sebagaimana 

dimaksud dalam ayat (1) dilakukan dalam keadaan tertentu, pidana mati dapat 

dijatuhkan. Sedangkan dalam pasal 3 ditegaskan bahwa Setiap orang yang dengan 

tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, 

menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena 

jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau 

perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana 

penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan 

atau denda paling sedikit Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling 

banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah). Kedua pasal tersebut 

merupakan pasal induk, guna mengatur tindak pidana korupsi. Secara umum 

penegakan hukum tindak pidana korupsi, masih berpedoman secara efektif 

berdasarkan kepada formulasi pasal tersebut dikuatkan dengan beberapa pasal 

tambahan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). 

Bahasa Belanda  sebagai “ Het recht hinkt achter de feiten aan ”. Maknanya 

hukum selalu ketinggalan dari peristiwanya. Selain itu realitas seluk beluk tindak 

pidana korupsi menggambarkan tiga sifat. Pertama, korupsi adalah salah satu 

bentuk white collar crime. Kedua, korupsi biasanya dilakukan berjamaah 

sehingga merupakan salah satu bentuk kejahatan terorganisasi. Ketiga korupsi 

biasanya dilakukan dengan modus operandi yang canggih sehingga sulit 

pembuktiannya.
9
 

                                                           
9
 Indonesia Corruption Watch, 2015, Naskah Akademik dan RUU Tipikor Usul Inisiatif 

Masyarakat, Indonesia Corruption Watch, Jakarta, hlm 3. 
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Fakta empiris menunjukkan bahwa desain kebijakan pupuk bersubsidi 

masih saja mengalami kendala dalam tataran implementasi. Sebagaimana dalam 

perkara kasus Nomor 45/Pid.Sus-TPK/2016/PN Smg, yang berkekuatan hukum 

tetap. Perkara yang terkualifikasi tindak pidana korupsi ini menarik dan penting 

dikaji lebih dalam karena unsur-unsur dakwaan yang berkaitan dengan peristiwa 

dan kejadian kasus korupsi yang lebih besar lagi. Bermula dari gagalnya ekspor 

pupuk subsidi ke Malaysia melewati pelabuhan Tanjung Perak Surabaya, tim Bea 

dan Cukai berkoordinasi dengan pihak penegak hukum lainnya sehingga 

membuka jaringan perbuatan melawan hukum pengiriman pupuk bersubsidi ke 

luar negeri. Kenyataannya, eksportir yang menjadi terdakwa dalam kasus ekspor 

pupuk bersubsidi ini melakukan pembelian pupuk bersubsidi kepada pengecer 

(retailer) yang oleh administrasi formil dalam distribusi pupuk bersubsidi masuk 

dalam jaringan yang sah menjual pupuk subsidi. Namun dalam kronologi 

pembentukan badan usaha dan kegiatan pengecer tersebut berbau fiktif. Belum 

ada mekanisme pengontrolan yang efektif dari desain kebijakan pupuk bersubsidi 

di tingkat pengecer.  

Potensi kerugian keuangan Negara yang berpeluang hilang adalah dari 

parameter satuan rupiah pupuk bersubsidi. Data menurut kementerian pertanian 

menunjukan bahwa kucuran dana subsidi (dalam perkara yang di studi) untuk 

Pupuk Urea PT. Kujang sebesar Rp. 1.424.724,- per ton yang diberikan oleh 

Pemerintah  dalam hal ini sebesar Rp  205.160.256,- (diperoleh dari  144 ton X 

Rp. 1.424.724,-) tidak tepat sasaran, karena tidak disalurkan kepada Kelompok 

Tani dan /atau Petani yang berhak menerima penyaluran pupuk bersubsidi. Angka 
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144 ton berasal dari perbuatan melawan hukum terdakwa kasus Nomor 

45/Pid.Sus-TPK/2016/PN Smg. 

Keuangan Negara yang terdampak dalam konteks  ini adalah seluruh 

kekayaan negara dalam bentuk apapun, yang dipisahkan atau yang tidak 

dipisahkan, termasuk di dalamnya segala bagian kekayaan negara dan segala hak 

dan kewajiban yang timbul karena: (a) berada dalam penguasaan, pengurusan, dan 

pertanggungjawaban pejabat lembaga Negara, baik di tingkat pusat maupun di 

daerah; (b) berada dalam penguasaan, pengurusan, dan pertanggungjawaban 

Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah, yayasan, badan hukum, 

dan perusahaan yang menyertakan modal negara, atau perusahaan yang 

menyertakan modal pihak ketiga berdasarkan perjanjian dengan Negara.
10

  

Sedangkan yang dimaksud dengan Perekonomian Negara adalah kehidupan 

perekonomian yang disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas 

kekeluargaan ataupun usaha masyarakat secara mandiri yang didasarkan pada 

kebijakan Pemerintah, baik di tingkat pusat maupun di daerah sesuai dengan 

ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang bertujuan 

memberikan manfaat, kemakmuran, dan kesejahteraan kepada seluruh kehidupan 

rakyat.
11

 

Agar dapat menjangkau berbagai modus operandi penyimpangan keuangan 

negara atau perekonomian negara yang semakin canggih dan rumit, maka tindak 

pidana korupsi dirumuskan sedemikian rupa sehingga meliputi perbuatan 

                                                           
10

 Penjelasan Umum Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang 

Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. 

11
 Ibid.,  
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perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi secara 

“melawan hukum” dalam pengertian formil dan materiil. Dengan perumusan 

tersebut, pengertian melawan hukum dalam tindak pidana korupsi dapat pula 

mencakup perbuatan-perbuatan tercela yang menurut perasaan keadilan 

masyarakat harus dituntut dan dipidana. 

Penyimpangan pendistribusian pupuk bersubsidi, berdasarkan kajian KPK, 

bermuara dari gambar besar perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan. KPK 

menemukan bahwa institusi yang terlibat dalam desain kebijakan pupuk 

bersubsidi melibatkan dari unsur lembaga atau institusi seperti Dewan Perwakilan 

Rakyat, Badan Pemeriksa Keuangan, Kementerian Keuangan, Kementerian 

Pertanian, Kementerian BUMN, Kementerian Perdagangan, Pemerintah Daerah 

Provinsi, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota. Selain itu korporasi pemerintah 

yang terlibat seperti PT Pupuk Indonesia Holding Company (PIHC), Produsen 

Pupuk Subsidi di lingkungan PIHC. Adapun dari institusi non kementerian atau 

lembaga terlibat dalam kebijakan pupuk bersubsidi seperti kelompok tani, 

Distributor dan Kios atau Pengecer. 

Alur perencanaan dan penyaluran pupuk bersubsidi menganut sistem dan 

prosedur sebagai berikut (1) Kementerian Keuangan memberikan pagu definitif 

kepada Kementerian Pertanian berdasarkan pada Rencana Difinitif Kebutuhan 

Kelompok (RDKK) atas pupuk bersudsidi. (2) Kementerian Pertanian 

mengeluarkan Peraturan menteri pertanian yang berisi klausul dua hal yaitu 

alokasi pupuk bersubsidi di tingkat provinsi dan turunannya (kabupaten/kota). 

Kedua kontrak pengadaan pupuk dengan produsen PT PIHC. (3) Dari jalur alokasi 
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pupuk dikuatkan oleh SK/Peraturan Gubernur dan Bupati sebelum ke tingkat 

kelompok tani/petani. Sedangkan dari alur Produsen (PT PHIC) disalurkan di 

wilayah kerja dan alokasi melalui anak perusahaan, distributor dan kios yang 

selanjutnya dibeli oleh kelompok tani/petani sesuai dengan RDKK. (4) RDKK 

dibuat berdasarkan kebutuhan di tingkat kelompok tani/petani yang mengajukan 

proposal ke tingkat Kepala Cabang Dinas (KCD), Dinas kabupaten, Dinas 

wilayah Provinsi dan terakhir menjadi rekap RDKK di Kementerian Pertanian. 

Selanjutnya kementerian pertanian  menyampaikan usulan volume pupuk kepada 

Kementerian Keuangan sesuai dengan pagu anggaran yang disampaikan 

Kementerian Keuangan sebelumnya.
12

 

Berdasarkan realitas yang ada bahwa tindak pidana korupsi pupuk 

bersubsidi berpotensi melalui celah perencanaan hingga pengawasan,  berdampak 

cukup signifikan terhadap ketahanan pangan nasional, selain itu membutuhkan 

upaya luar biasa dalam pembuktiannya  sehingga membuat penulis tertarik untuk 

mengangkat judul tesis ”Penegakan Hukum Terhadap Penyimpangan 

Pendistribusian Pupuk Urea Bersubsidi Ditinjau dari Undang-Undang 

Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi ” 

B. Rumusan Masalah 

Rumusan masalah berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan oleh 

penulis dapat dilihat sebagai berikut: 

1. Bagaimanakah penyimpangan pendistribusian pupuk urea bersubsidi 

ditinjau dari Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi? 

                                                           
12

 Loc.cit., KPK, Laporan Hasil Kajian Kebijakan Subsidi di Bidang Pertanian, hlm 18. 
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2. Faktor-faktor apa yang mempengaruhi penyimpangan pendistribusian pupuk 

urea bersubsidi? 

3. Bagaimanakah penegakan hukum terhadap penyimpangan pendistribusian 

pupuk urea bersubsidi ditinjau dari Undang-Undang Pemberantasan Tindak 

Pidana Korupsi? 

C. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah yang telah penulis kemukakan di atas, tujuan 

penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Untuk mengkaji dan menganalisis penyimpangan pendistribusian pupuk 

urea bersubsidi ditinjau dari Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana 

Korupsi. 

2. Untuk menganalisis dan menjelaskan faktor-faktor yang mempengaruhi 

penyimpangan pendistribusian pupuk urea bersubsidi. 

3. Untuk mengkaji dan menganalisis penegakan hukum terhadap 

penyimpangan pendistribusian pupuk urea bersubsidi ditinjau dari Undang-

Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. 

D. Manfaat Penelitian 

Manfaat yang diharapkan melalui penulisan tesis ini dibagi menjadi dua, 

yaitu manfaat dari segi teoretis dan praktis. 

1. Manfaat Teoretis 

Dari segi teoretis, penelitian ini diharapkan mampu memberikan 

sumbangan ilmu pengetahuan pada ranah hukum pidana, khususnya yang 
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terkait dengan penyimpangan pendistribusian pupuk urea bersubsidi ditinjau 

dari Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Bagi para 

pembaca, penulis berharap melalui penelitian ini dapat memberikan 

penambahan wawasan maupun informasi terkait penegakan hukum 

penyimpangan pendistribusian pupuk urea bersubsidi ditinjau dari Undang-

Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. 

2. Manfaat Praktis 

Dari segi praktis, penelitian ini diharapkan mampu memberikan 

manfaat bagi para pelaku penegak hukum di Indonesia, khususnya dalam 

menangani kasus penyimpangan pendistribusian pupuk urea bersubsidi. 

Penulis juga berharap tesis ini bisa dijadikan bahan masukan bagi para Jaksa 

Penuntut Umum, Polisi, Hakim dalam memproses kasus perkara tindak 

pidana penyimpangan pendistribusian pupuk urea bersubsidi ditinjau dari 

Undang-Undang Tindak Pemberantasan Pidana Korupsi. 

E. Kerangka Konseptual 

1. Penegakan Hukum 

Berhasil atau tidaknya penegakan hukum dapat disebabkan oleh 

beberapa faktor. Soerjono mengatakan faktor-faktor yang mampu 

mempengaruhi penegakan hukum adalah sebagai berikut:
13

 

1. Faktor hukum 

Yang meliputi konsep hukum adalah semua peraturan dan kaidah-kaidah 

atau norma yang oleh anggota masyarakat dijadikan patokan berinteraksi 

dengan terciptanya ketertiban dan ketentraman di dalam ini di batasi pada 

                                                           
13

 Loc. cit., Soejono soekanto, 1993, hlm 4-5. 
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undang-undang saja yang di dalam arti material adalah peraturan tertulis 

yang berlaku umum dan dibuat oleh pengusaha maupun daerah yang 

satu. 

2. Faktor penegak hukum  

Secara sosiologi, maka setiap penegak hukum tersebut mempunyai 

kedudukan dan peranan. Kedudukan sosial merupakan posisi tertentu di 

dalam struktur kemasyarakatan yang mugkin tinggi, sedang dan rendah. 

Kedudukan tersebut sebenarnya merupakan suatu wadah, yang isinya 

adalah hak dan kewajiban tertentu. Hak dan kewajiban merupakan 

peranan. 

3. Faktor sarana atau fasilitas  

Tanpa adanya sarana atau fasilitas tertentu, maka tidak mungkin 

penegakan hukum akan berlangsung dengan lancar. Sarana tau fasilitas 

tersebut, antara lain, mencakup tenaga manusia yang berpendidikan dan 

terampil. Organisasi yang baik, peralatan yang memadai, keuangan yang 

cukup, dan seterusnya. Selain itu tidak lengkapnya atau tidak adanya 

sarana atau fasilitas tersebut, akan mungkin penegakan hukum 

menyerasikan peranan yang seharusnya dengan peranan yang aktual. 

4. Faktor masyarakat  

Penegakan hukum berasal dari masyarakat dan bertujuan untuk mencapai 

kedamaian di dalam masyarakat. Dengan begitu maka masyarakat dapat 

mempengaruhi penegakan hukum. Penegakan hukum bukanlah 

merupakan suatu kegiatan yang berdiri sendiri, melainkan mempunyai 

hubungan timbal balik yang erat dengan masyarakatnya. Dan diketahui 

pula untuk mencapai kedamaian harus ada kepatuhan dari masyarakat. 

Dan kepatuhan tersebut antara lain ditentukan ada kesadaran hukum. 

Kesadaran hukum merupakan nilai-nilai yang terdapat di dalam diri 

manusia tentang hukum yang ada atau tentang hukum yang diharapkan 

akan ada. Dalam melaksanakan penetapan hukum, selain faktor 

kesadaran hukum masyarakat perlu pula memperhatikan nilai-nilai 

budaya masyarakat.  

 

Keempat faktor tersebut di atas saling berkaitan dengan eratnya, oleh 

karena merupakan esensi dari penegakan hukum, serta juga merupakan 

tolok ukur daripada efektivitas penegakan hukum. 

Penegakan hukum melalui prosedural hukum yang berlaku di Negara 

Indonesia adalah due process system. Yaitu bermula dari dugaan adanya 

tindak pidana baik berupa laporan maupun penyelidikan terbuka dari pihak 

kepolisian. Selanjutnya dalam pengumpulan barang bukti dan keterangan 
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pihak penyidik diberikan kewenangan oleh peraturan perundang-undangan 

yang berlaku, untuk melakukan pencarian alat bukti minimal dua alat bukti 

dan keterangan baik dari saksi maupun ahli yang terkait dengan perkara 

yang ditangani. Selanjutnya menyelidiki perkara pidana tersebut 

berdasarkan kepada pasal dalam undang-undang yang disangkakan kepada 

pelaku tindak pidana tersebut. Setelah pemberkasan lengkap oleh penyidik, 

dilimpahkan kepada Kejaksaan guna dilakukan rencana penuntutan, dengan 

penajaman pasal dakwaan dan penyidikan alat bukti dan keterangan. Berkas 

yang lengkap dari pihak Kejaksaan, maka perkara dapat dilanjutkan di 

pengadilan dalam memeriksa dan membuktikan pasal yang didakwakan 

kepada terdakwa apakah terbukti atau tidak. Sebagai kekuatan hukum yang 

mengikat, dan berkepastian hukum maka majelis hakim di Pengadilan, 

memutuskan perkara tindak pidana tersebut sesuai dengan fakta 

persidangan, alat bukti dan keterangan saksi serta ahli. 

2. Penyimpangan Pendistribusian Pupuk Bersubsidi 

Pupuk bersubsidi adalah pupuk yang pengadaan dan penyalurannya 

mendapat subsidi dari Pemerintah untuk kebutuhan petani yang 

dilaksanakan atas dasar program Pemerintah.
14

 Mengingat sistem dan 

prosedur dalam perencanaan dan penyaluran pupuk bersubsidi melibatkan 

tidak kurang dari 13 lembaga/institusi baik pemerintah maupun non 

pemerintah maka celah munculnya penyimpangan antara perencanaan, 

pelaksanaan dan pengawasan distribusi pupuk bersubsidi rawan terhadap 

                                                           
14

  Pasal 1, Surat Keputusan Menperindag No. 70/MPP/Kep/2/2003 tanggal 11 Pebruari 2003, 

tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian 
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tindak pidana korupsi. Karena adanya potensi kehilangan keuangan Negara, 

dalam bentuk subsidi tiap ton pupuk yang disalurkan sampai tingkat petani. 

Di sisi lain, dalam perdagangan pupuk dunia, faktor kebijakan harga pupuk 

berpengaruh terhadap peluang ekspor pupuk secara illegal, disebabkan oleh 

harga di luar negeri yang lebih mahal daripada di dalam negeri.  

Variabel yang ikut mempengaruhi dalam kebijakan pupuk bersubsidi 

adalah kebijakan harga dan distribusi pupuk sampai ke tingkat petani. 

Kebijakan harga berkaitan dengan harga jual pupuk di dalam negeri dan luar 

negeri. Sedangkan kebijakan pendistribusian pupuk berkaitan dengan faktor 

volume produksi dan volume ekspor. Kedua kebijakan tersebut akan 

bermuara terhadap hasil penjualan (pendapatan) produsen pupuk yang 

dalam hal ini diwakilkan oleh PT PIHC (BUMN pemerintah). Selanjutnya 

sisi penjualan ini, akan mempengaruhi laba perusahaan dan terakhir 

berdampak terhadap daya saing perusahaan. 

3. Tindak Pidana Korupsi 

Tindak pidana merupakan terjemahan dari istilah bahasa Belanda 

strafbaarfeit. Menurut Lamintang, Tindak pidana adalah perbuatan 

melakukan atau tidak melakukan sesuatu yang memiliki unsur kesalahan 

sebagai perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana, di mana 

penjatuhan pidana pada pelaku adalah demi tertib hukum dan terjaminnya 
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kepentingan umum.
15

 Artinya, tindak pidana merupakan perbuatan 

melakukan sesuatu yang dilarang karena memiliki unsur kesalahan. 

Tindak pidana terjadi apabila memenuhi asasnya, yaitu asas legalitas 

dan kulpabilitas. Kedua asas ini menganut asas keseimbangan 

monodualistik yang menyeimbangkan unsur tindak pidana dan kesalahan 

(kulpabilitas). Tiada pidana tanpa kesalahan merupakan penegasan dari asas 

kulpabilitas. Dengan demikian dikatakan telah terjadi tindak pidana jika 

unsur legalitas (terumuskan dalam peraturan perundang-undangan) yang 

tertulis dan adanya unsur kesalahan si pelaku tindak pidana. 

Kata korupsi berasal dari bahasa latin; Corrupti atau Corruptus yang 

secara harfiah berarti kebusukan, kebejatan, tidak jujur, dapat disuap, tidak 

bermoral, penyimpangan dari kesucian, kata-kata yang menghina atau 

memfitnah sebagaimana dapat dibaca dalam The Lexion Webster 

Dictionary. 
16

 Dari bahasa latin itulah turun ke banyak bahasa Eropa seperti 

Inggris: Corruption, Corrupt; Perancis: Corruption, dan Belanda: 

Corruptive (Koruptie). Dapat dikatakan dari bahasa Belanda inilah turun ke 

bahasa Indonesia: Korupsi. Menurut Undang-Undang, korupsi adalah 

tindakan seseorang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan 

memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat 

                                                           
15

 Lamintang, 1996, Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia, Citra Adityta Bakti, Bandung, hlm. 

16. 

16
 Andi Hamzah, 1984, Korupsi di Indonesia Masalah dan Pemecahannya, Gramedia Pustaka 

Utama Jakarta, hlm. 7. 
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merugikan keuangan negara atau perekonomian Negara.
17

 Dengan demikian 

dapat dilihat bahwa korupsi mengandung beberapa ciri-ciri yaitu, tindakan 

tersebut melawan hukum, memperkaya diri sendiri atau orang lain atau 

suatu korporasi, dan tindakan yang dapat menyebabkan merugikan 

keuangan negara. 

F. Kerangka Teoretis 

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang 

Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang telah diubah Undang-Undang 

Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-

Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan 

Tindak Pidana Korupsi merumuskan bahwa “Setiap orang yang secara melawan 

hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu 

korporasi yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara”,
18

 

termasuk tindak pidana korupsi. 

Sementara itu Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1999 

tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan 

Nepotisme, menekankan yang berkaitan langsung atau tidak langsung dengan 

penegakan hukum terhadap tindak pidana korupsi, kolusi, dan nepotisme yang 

khusus ditujukan kepada para Penyelenggara Negara dan pejabat lain yang 

                                                           
17

 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak 

Pidana Korupsi. 

18
 Pasal 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan 

Tindak Pidana Korupsi. 
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memiliki fungsi strategis dalam kaitannya dengan penyelenggaraan negara sesuai 

dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
19

 

Untuk lebih mendapatkan gambaran dan dapat menganalisis tentang 

masalah yang menjadi objek penelitian ini, maka perlu dikemukakan tentang 

beberapa teori yang dikemukakan oleh beberapa sarjana tentang 

pembagian/pengklasifikasian hukum pidana khusus dan pemahaman tentang asas 

Lex Specialis Derogat Legi Generali dalam rangka penegakan hukum pidana.
20

 

1. Teori Penegakan Hukum 

Penegakan hukum, berkaitan erat terhadap adanya kepastian hukum 

dalam memahami, menafsirkan dan menegakkan peraturan perundang-

undangan sebagai satu sistem hukum negara yang sedang berlaku. Soerjono 

Soekanto mengemukakan bahwa secara konsepsional, maka inti dan arti 

penegakan hukum terletak pada kegiatan menyerasikan hubungan nilai-nilai 

yang terjabarkan di dalam kaidah-kaidah yang mantap dan mengejawantah 

dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir, untuk 

menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan 

hidup.
21

 

Penegakan hukum dapat menjamin kepastian hukum, ketertiban dan 

perlindungan hukum pada era modernisasi dan globalisasi saat ini dapat 

terlaksana, apabila berbagai dimensi kehidupan hukum selalu menjaga 
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 Penjelasan Umum Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1999 tentang 

Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme. 

20
 Lamintang, 1984, Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia, Sinar Baru, Bandung, hlm 685. 

21
 Soejono soekanto, 1993, Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum, Raja Grafindo 

Persada, Jakarta, hlm. 13.   
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keselarasan, keseimbangan dan keserasian antara moralitas yang didasarkan 

oleh nilai-nilai actual di dalam pergaulan yang beradab.  

2. Teori Sistem Hukum 

Teori Legal sistem atau teori sistem hukum dari Friedman menyatakan 

bahwa hukum harus dilihat sebagai suatu sistem. Lawrence M. Friedman 

dalam bukunya yang berjudul The Legal System: A Social Science 

Perspective, menyatakan bahwa setiap sistem hukum selalu mengandung 

tiga komponen, yaitu komponen struktur hukum (legal structure), substansi 

hukum (legal substance), dan budaya hukum (legal culture). A legal sistem 

in actual operation is complex organism in which structure, substance, and 

culture interact.”
22

 Terjemahan bebasnya berarti, sistem hukum dalam 

kenyataan sulit untuk dilaksanakan dalam berbagai organisasi yang akan 

mempengaruhi struktur, substansi, dan budaya. Penjelasan komponen-

komponen di atas adalah sebagai berikut:  

a. Komponen struktural (legal structure) dari suatu sistem hukum 

mencakup berbagai institusi yang diciptakan oleh sistem hukum 

tersebut dengan berbagai macam fungsinya dalam mendukung 

bekerjanya sistem tersebut. Salah satu di antaranya lembaga 

tersebut adalah pengadilan. Mengenai hal ini pandangan Friedman 

sebagai berikut “First many features of a working legal system can 

be called structural – the moving part, so to speak of the machine. 
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 Lawrence M. Friedman, 1969, The Legal System : A Social Science Perspective, Russel Sage 

Foundation, New York, hlm 16. 
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Courts are simple and obvious example...”
23

 Artinya, salah satu 

bentuk bekerjanya sistem hukum dapat disebut sebagai struktur 

yang merupakan bagian mekanisme pengadilan. Pengadilan adalah 

contoh yang nyata dan sederhana. Komponen struktural yang dikaji 

dalam kaitannya dengan permasalahan penelitian adalah penegak 

hukum terhadap pelaksanaan peraturan perkawinan antar-wangsa. 

Yang termasuk struktur hukum/penegak hukum dalam perkawinan 

antar-wangsa adalah raja, Hakim Raad Kertha/ Pendeta (brahmana) 

dan Hakim Pengadilan Negeri.  

b. Komponen substansi hukum (legal substance), Friedman 

menyatakan sebagai “...the actual product of the legal system”.
24

 

Menurutnya, pengertian substansi hukum meliputi aturan-aturan 

hukum, termasuk kaidah-kaidah hukum yang tidak tertulis..  

Komponen budaya hukum (legal culture). Sebelum dijelaskan lebih 

lanjut tentang budaya hukum, struktur dan substansi sering juga 

disebut sistem hukum. Budaya hukum oleh Friedman didefinisikan 

sebagai …”attitudes and values that related to law and legal 

system, together with those attitudes and values effecting behavior 

related to law and its institutions, either positively or negatively.
25

 

Artinya, sikap-sikap dan nilai-nilai yang ada hubungannya dengan 

hukum atau sistem hukum, berikut sikap-sikap dan nilai-nilai yang 
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 Lawrence M. Friedman, “On Legal Development” Dalam : Rutgers Law Rivies, Vol. 24, 1969, 

hlm 27. 

24
 Ibid., hlm 27. 

25
 Ibid., hlm 28. 
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memberi pengaruh kepada tingkah laku yang berkaitan dengan 

hukum dan institusi hukum, baik positif maupun negatif. 

G. Metode Penelitian 

Metode penelitian adalah cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan 

tujuan dan kegunaan tertentu.
26

 Dengan metode penelitian, penulis bermaksud 

mengumpulkan data dan mengamati secara seksama mengenai aspek-aspek 

tertentu yang berkaitan erat dengan masalah yang diteliti sehingga akan diperoleh 

data yang menunjang penyusunan laporan penelitian ini. Pada bagian ini akan 

diuraikan mengenai metode pendekatan, spesifikasi penelitian, jenis dan sumber 

data, metode pengumpulan data, lokasi penelitian serta metode analisis data. 

1. Metode Pendekatan 

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis sosiologis. 

Yuridis sosiologis merupakan suatu penelitian yang dilakukan terhadap 

keadaan nyata masyarakat atau lingkungan masyarakat dengan maksud dan 

tujuan untuk menemukan fakta (fact-finding), yang kemudian menuju pada 

identifikasi (problem-identification) dan pada akhirnya menuju kepada 

penyelesaian masalah (problem-solution).
27

 Melalui pendekatan yuridis 

sosiologis, penyimpangan pendistribusian pupuk urea bersubsidi akan 

dikaitkan dengan Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi. Kemudian 

secara sosiologis penyimpangan pendistribusian pupuk urea bersubsidi akan 

dikaitkan dengan keadaan nyata yang terjadi di masyarakat. Selain itu 
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 Sugiyono, 2016, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D, Alfabet, Bandung, hlm 2. 

27
 Soejono Soekanto, 1982, Pengantar Penelitian Hukum, UI Press, Jakarta, hlm. 10 
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penulis menganalisis problematika penyimpangan pupuk bersubsidi melalui 

teori penegakan hukum dan sistem hukum yang diteorikan oleh Lawrence 

M. Friedman. 

2. Spesifikasi Penelitian 

Spesifikasi penelitian yang digunakan dalam tesis ini adalah deskriptif 

kualitatif. Penelitian deskriptif kualitatif adalah penelitian yang 

menggambarkan atau melukiskan objek penelitian berdasarkan fakta-fakta 

yang tampak atau sebagaimana adanya.
28

 Artinya, pada penelitian ini 

peneliti akan menggambarkan secara menyeluruh dan sistematis kasus 

perkara tindak pidana penyimpangan pendistribusian pupuk urea bersubsidi 

ditinjau dari Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 

tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang telah diubah Undang-

Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas 

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang 

Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Selanjutnya teori tentang penegakan 

hukum peneliti kemukakan sebagai penjelas terhadap problematika 

penyimpangan pupuk bersubsidi. Adapun teori sistem hukum (Lawrence M. 

Friedman) digunakan peneliti dalam menerangkan permasalahan tersebut 

dalam konteks sistem hukum. 
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 Hadari Nawawi dan Mini Martini, 1996, Penelitian Terapan, Gajah Mada University Press, 

Yogyakarta, hlm 73. 
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3. Jenis dan Sumber Data 

Penulis menggunakan dua jenis data dalam melakukan penelitian ini, 

yaitu data primer dan sekunder. Data sekunder kemudian diklasifikasikan 

lagi menjadi tiga bahan hukum, antara lain bahan hukum primer, bahan 

hukum sekunder serta bahan hukum tersier. 

a.     Data Primer 

Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari 

objeknya.
29

 Data primer akan dikumpulkan melalui kegiatan 

wawancara. Wawancara  adalah pengambilan data dengan jalan tanya 

jawab secara langsung maupun tidak langsung dengan sumber data.
30

 

Wawancara bertujuan untuk menggali informasi yang dibutuhkan 

penulis terkait dengan perumusan permasalahan yang diteliti. Jenis 

wawancara yang digunakan penulis adalah wawancara bebas dan 

terpimpin.  

b.     Data Sekunder 

Data sekunder adalah data yang diperoleh secara tidak langsung 

oleh peneliti atau dengan kata lain data yang dicari sudah tersedia. 

Data sekunder dalam penelitian ini diperoleh dari beberapa 

kelembagaan yang terkait dengan penegakan hukum penyimpangan 

pendistribusian pupuk urea bersubsidi serta dari beberapa bahan 

hukum seperti di bawah ini: 
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 J. Supranto, 2003, Metode Penelitian Hukum dan Statistik, Rineka Cipta, Jakarta, hlm 2. 
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1)     Bahan Hukum Primer 

Bahan hukum primer yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat 

berupa beberapa peraturan perundang-undangan, yaitu: 

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 

1945 

2. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. 

3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 

tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia 

Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana 

Korupsi. 

4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1999 

tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari 

Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme. 

5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 

tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. 

6. Peraturan Menteri Perdagangan
 No. 15 tahun 2003 tentang Pengadaan dan 

Penyaluran Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian. 

7. Peraturan Menteri Perdagangan No 15 Tahun 2013 tentang 

Pengadaan Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian.
 

8. Permentan No. 60 tahun 2016 tentang Kebutuhan dan Harga 

Eceran Tertinggi Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian 

tahun Anggaran 2016. 
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2)     Bahan Hukum Sekunder 

Bahan hukum sekunder, yaitu bahan-bahan hukum yang 

memberikan penjelasan mengenai bahan-bahan hukum primer yang 

diperoleh dari studi kepustakaan berupa literature-literatur yang 

berkaitan dengan permasalahan penelitian. 

3)      Bahan Hukum Tersier 

Bahan hukum tersier, yaitu bahan hukum yang memberikan 

petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan 

sekunder yang berkaitan dengan penelitian ini diantaranya adalah 

surat kabar, internet, kamus Hukum, dan kamus Besar Bahasa 

Indonesia. 

4. Metode Pengumpulan Data 

Pengumpulan data pada tesis ini dilakukan melalui 3 metode, yaitu 

wawancara, studi pustaka, dan observasi. 

a.     Wawancara (Interview) 

Wawancara adalah proses tanya jawab dalam penelitian yang 

berlangsung secara lisan dimana dua orang atau lebih bertatap muka 

mendengarkan secara langsung informasi-informasi atau keterangan-

keterangan.
31

 Seperti yang penulis kemukakan sebelumnya bahwa 

digunakan adalah wawancara bebas terpimpin. Wawancara dilakukan 
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dengan teknik purposive sampling. Sugiyono menyatakan teknik 

purposive sampling adalah teknik pengambilan sampel sumber data 

dengan pertimbangan tertentu.
32

 Alasan menggunakan teknik 

Purposive Sampling adalah karena tidak semua sampel memiliki 

kriteria yang sesuai dengan fenomena yang diteliti. Oleh karena itu, 

penulis memilih teknik Purposive Sampling yang menetapkan 

pertimbangan-pertimbangan atau kriteria-kriteria tertentu yang harus 

dipenuhi oleh sampel-sampel yang digunakan dalam penelitian ini. 

Narasumber dari wawancara ialah penyidik dari Polda Jawa 

Tengah yaitu Brigpol Risky Eko Noviartanto, S.H. Agar wawancara 

berjalan sesuai dengan yang diharapkan penulis akan menanyakan 

pertanyaan yang berhubungan dengan penyimpangan pendistribusian 

pupuk urea bersubsidi, faktor-faktor yang mempengaruhi 

penyimpangan pendistribusian pupuk urea bersubsidi, serta penegakan 

hukum penyimpangan pendistribusian pupuk urea bersubsidi ditinjau 

dari Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi. 

b.     Studi Pustaka (Library Research) 

Studi pustaka adalah teknik pengumpulan data dengan 

mengadakan studi penelaah terhadap buku-buku, literatur-literatur, 

catatan-catatan, dan laporan-laporan yang ada hubungannya dengan 

masalah yang dipecahkan.
33

 Teknik ini digunakan untuk memperoleh 
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29 

 

dasar-dasar dan pendapat secara tertulis yang dilakukan dengan cara 

mempelajari berbagai literatur yang berhubungan dengan masalah 

yang diteliti. Hal ini juga dilakukan untuk mendapatkan data sekunder 

yang akan digunakan sebagai landasan perbandingan antara teori 

dengan prakteknya di lapangan. Data sekunder melalui metode ini 

diperoleh dengan browsing di internet, membaca berbagai literatur, 

hasil kajian dari peneliti terdahulu, catatan perkuliahan, serta sumber-

sumber lain yang relevan.   

5. Lokasi Penelitian 

Dalam rangka memperoleh data yang relevan dengan kebutuhan 

penulisan tesis ini, penulis akan melakukan penelitian wilayah hukum Kota 

Semarang. Tepatnya di Polda Jateng yang beralamat di di Jalan Pahlawan 1, 

Semarang, Jawa Tengah. 

6. Metode Analisis Data 

Metode yang digunakan untuk melakukan analisis data ialah deskriptif 

kualitatif. Data kualitatif yaitu data yang tidak bisa diukur atau dinilai 

dengan angka secara langsung.
34

 Dengan demikian, setelah data primer dan 

data sekunder berupa dokumen diperoleh lengkap, selanjutnya dianalisis 

dengan peraturan yang berkaitan dengan masalah yang diteliti. kemudian 

disajikan secara deskriptif yaitu menjelaskan, menguraikan, dan 
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menggambarkan sesuai dengan permasalahan yang erat kaitannya dengan 

penelitian ini. 

H. Sistematika Penulisan 

Untuk memulai penulisan tesis, maka dibuat sistematika penulisan. Adapun 

sistematika dalam penulisan tesis ini adalah sebagai berikut: 

Bab I : Pendahuluan, yang menguraikan tentang Latar Belakang Masalah, 

Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Kerangka 

Teori dan Konseptual, Metode Penelitian dan Sistematika Penulisan. 

Bab II : Tinjauan Pustaka, yang Menguraikan Penegakan Hukum, 

Penyimpangan Pendistribusian Pupuk Bersubsidi, Undang-Undang 

Tindak Pidana Korupsi, Tindak Pidana Korupsi dalam Perspektif 

Islam, serta Konsepsi Islam dalam Ketahanan Pangan. 

Bab III : Hasil Penelitian dan Pembahasan, berisi kajian yang mendalam 

tentang penyimpangan pendistribusian pupuk urea bersubsidi ditinjau 

dari Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi, faktor-faktor apa 

sajakah yang mempengaruhi penyimpangan pendistribusian pupuk 

urea bersubsidi, serta penegakan hukum penyimpangan 

pendistribusian pupuk urea bersubsidi ditinjau dari Undang-Undang 

Tindak Pidana Korupsi. 

Bab IV : Penutup, berisikan Simpulan dan Saran dari hasil penelitian. 

 

BAB II 


