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Oleh 
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Pupuk bersubsidi merupakan pupuk dengan harga eceran tertinggi (HET) yang 

sudah disubsidi oleh pemerintah sehingga harganya lebih murah. Pupuk 

bersubsidi ditujukan bagi kelompok tani/petani dan disesesuaikan dengan 

kebutuhan petani tersebut. Kebijakan mengenai pengadaan pupuk bersubsidi 

dikeluarkan oleh Kementerian Perdagangan Republik Indonesia. Penelitian ini 

dilakukan untuk menegetahui pihak-pihak yang terlibat dalam pengadaan pupuk 

bersubsidi, mekanisme pengadaan pupuk bersubsidi di kecamatan sekincau dan 

upaya perlindungan hak-hak petani dalam mendapatkan pupuk bersubsidi. 

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian empiris. Penelitian ini termasuk 

tipe penelitian deskriptif. Pengumpulan data menggunakan studi kepustakaan dan 

studi lapangan. Lokasi penelitian berada di Kecamatan Sekincau Kabupaten 

Lampung Barat. Data yang terkumpul akan dianalisis secara kualitatif. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1) pihak yang terlibat dalam pengadaan 

dan penyaluran pupuk bersubsisdi adalah pemerintah, produsen Lini I, Distributor 

Lini II, Distributor Lini III, dan Pengecer Lini IV. (2) Mekanisme pengadaan dan 

penyaluran pupuk bersubsidi di Kecamatan Sekincau Kabupaten Lampung Barat 

sudah sesuai dengan mekanisme yang terdapat dalam Peraturan Menteri 

Perdagangan Nomor 17/M-DAG/PER/6/2011 tentang Pengadaan dan Penyaluran 

Pupuk Bersubsidi. (3) Upaya perlindungan hak-hak petani dalam mendapatkan 

pupuk bersubsidi dilakukan pemerintah dengan cara menerbitkan Peraturan 

Menteri Perdagangan Nomor 17/M-DAG/PER/6/2011, Undang-Undang 

Perlindungan Konsumen nomor 8 tahun 1999. 
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MOTO 

 

 

“Dan mohonlah pertolongan (kepada Allah) dengan sabar dan shalat. Dan 

sesungguhnya yang demikian itu sungguh berat kecuali bagi orang-orang 

yang khusyu’, (yaitu) orang-orang yang meyakini bahwa mereka akan 

menemui Tuhannya dan bahwa mereka akan kembali kepada-Nya” 

(QS. Al Baqarah : 45-46) 

 

 

“Kau tidak akan tahu apa yang tidak bisa kau lakukan sebelum kau 

mencobanya”. 

(Henry James) 

 

 

“Setiap kali aku malas belajar, aku akan ingat ada orang yang bekerja keras 

menyekolahkanku, ada orang yang selalau menyebut namaku dalam doanya, ada 

orang yang selalau membanggakanku, dan ada mimpi yang harus menjadi nyata” 

(Arviando Yosua Saputra) 

 

 

“Bila kita memiliki banyak harta, maka kita akan menjaga harta kita. Namun jika 

kita memiliki banyak ilmu, maka ilmu lah yang akan menjaga kita” 

(Arviando Yosua Saputra) 
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I. PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Pupuk mempunyai peranan penting dalam peningkatan produktivitas pertanian. 

Penggunaan pupuk yang berimbang sesuai kebutuhan tanaman telah membuktikan 

mampu memberikan produktivitas dan pendapatan yang lebih baik bagi petani. 

Kondisi inilah yang menjadikan pupuk sebagai sarana produksi yang sangat 

strategis bagi petani. 

 

Indonesia telah menerapkan kebijakan pupuk bersubsidi sejak tahun 1970-an. 

Kebijakan ini bertujuan meringankan beban petani agar ketika mereka 

memerlukan pupuk untuk tanaman pangannya, pupuk tersedia dengan harga 

terjangkau. Dalam rangka meningkatkan kebutuhan petani tentang  pemanfaatan 

pupuk teknologi sampai saat ini diakui sebagai teknologi intensifikasi pertanian 

untuk meningkatkan hasil pangan. Pemerintah Indonesia berkepentingan dengan 

peningkatan produktivitas hasil pangan demi ketahanan pangan nasional, 

kemudian memilih opsi memberikan subsidi harg pupuk untuk petani
1
. 

 

                                                           
1
 Marayati Abdullah dan Lukman Hakim, Laporan Penelitian Peta Masalah Pupuk 

Bersubsidi di Indonesia, (Jakarta: PATTIRO Pusat telaah dan Informasi Regional, 2011), hlm. 2 
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Dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 68 Tahun 2002 tentang 

Ketahanan Pangan dalam Bab VI pasal 13 ayat 1 ditentukan bahwa Pemerintah 

Provinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota atau Pemerintah Desa melaksanakan 

kebijakan dan bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan ketahanan pangan di 

wilayah masing-masing dengan memperhatikan pedoman, norma, standar dan 

kriteria yang ditetapkan Pemerintah Pusat. 

 

Subsidi adalah salah satu bentuk bantuan pemerintah untuk mengurangi beban 

masyarakat dengan membayar sebagian harga yang seharusnya dibayar oleh 

masyarakat atau kelompok masyarakat tertentu untuk memberi suatu barang atau 

jasa menyangkut kepentingan hidup orang banyak. Menurut Suparmoko 

pemberian subsidi digolongkan menjadi dua, yakni : 

1) Subsidi dalam bentuk uang  

Dalam hal ini pemerintah dapat memberikan subsidi dalam bentuk uang 

sebagai tambahan penghasilan kepada konsumen atau dapat pula pemerintah 

memberikan subsidi dalam bentuk penurunan harga barang. Artinya dalam 

mengkonsumsi suatu barang konsumen hanya diwajibkan untuk membayar 

kurang dari harga barang yang sebenarnya dan selisihnya akan ditanggung 

pemerintah. 

2) Subsidi barang  

Apabila pemerintah menyediakan suatu barang tertentu dengan jumlah yang 

tertentu kepada konsumen tanpa dipungut bayaran atau mungkin dengan 

pembayaran tetap dibawah harga pasar. Salah satu bentuk subsidi pemerintah 

dalam mewujudkan ketahanan pangan untuk meningkatkan produktivitas 

adalah dengan memberikan subsidi pupuk. 
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Subsidi pupuk tersebut merupakan upaya pemerintah untuk menjamin 

ketersediaan pupuk bagi petani dengan harga yang telah ditetapkan pemerintah 

yaitu Harga Eceran Tertinggi (HET). Peraturan Menteri Pertanian 

No.130/Permentan/SR.130/11/2014 tentang Kebutuhan dan Harga Eceran 

Tertinggi (HET) Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian Tahun Anggaran 2015, 

Pupuk bersubsidi adalah pupuk yang pengadaan dan penyalurannya 

ditataniagakan dengan Harga Eceran Tertinggi (HET) yang ditetapkan di penyalur 

resmi. 

Menurut Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 17/M-DAG/PER/12/2011 pupuk 

bersubsidi adalah pupuk yang pengadaan dan penyalurannya mendapat subsidi 

dari pemerintah untuk kebutuhan petani yang dilaksanakan atas dasar program 

pemerintah di sektor pertanian. Pupuk mempunyai peranan penting dalam 

peningkatan produktivitas pertanian, penggunaan pupuk yang berimbang sesuai 

kebutuhan tanaman telah membuktikan mampu memberikan produktivitas dan 

pendapatan yang lebih baik bagi petani. Kondisi inilah yang menjadikan pupuk 

sebagai sarana produksi yang sangat strategis bagi petani
2
. 

Agar petani dapat menggunakan pupuk sesuai teknologi pemupukan yang 

dianjurkan pemerintah di masing-masing wilayah Indonesia yang salah satunya 

termasuk di Provinsi Lampung. 

Pendistribusian pupuk di Provinsi Lampung dapat diuraikan dalam beberapa tabel 

berikut ini: 

 

                                                           
2
 Direktorat Pupuk dan Pestisida. diakses pada tanggal, 24 Juni 2015, Pukul 20.23. WIB 
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Tabel 1.1  Alokasi Pupuk Bersubsidi Tahun 2014 Provinsi Lampung (Ton) 

 

No Jenis Pupuk 2010 2011 2012 2013 2014 

1 Urea 331.640 319.135 361.500 113.000 250.000 

2 Za 10.797 21.543 17.500 23.000 21.100 

3 Sp-36 41.274 41.218 56.697 45.000 46.000 

4 Npk 105.192 124.134 160.998 152.000 141.000 

5 Organik 14.962 16.781 37.596 36.000 26.000 

 Jumlah 503.866 522.811 634.219 368.000 484.100 

Sumber: PT Pusri dan PT Petrokimia Gresik 

 

Berdasarkan data dari Dinas Pertanian Provinsi, alokasi pupuk bersubsidi oleh 

pemerintah Lampung terus meningkat dari tahun 2010 sebesar 503.865 ton, 2011 

sebesar 522.811 ton, 2012 sebesar 634.219 ton. Kemudian pada tahun 2013 terjadi 

penurunan sebesar 368.000 dan terjadi peningkatan lagi pada tahun 2014 sebesar 

484.100. Berdasarkan data pada tabel di atas, alokasi pupuk bersubsidi terus 

meningkat dari tahun ke tahun, Peningkatan kebutuhan pupuk di Kabupaten 

Lampung Barat juga mengalami peningkatan sebagaimana pendistribusian pada 

tabel di bawah ini: 

Tabel 1.2 Alokasi Pupuk Bersubsidi di Kabupaten Lampung Barat Tahun 2010- 

   2014 (dalam ton) 

 

No Jenis Pupuk 2010 2011 2012 2013 2014 

1 Urea 13.571 14.013 16.042 17.801 11.569 

2 Za 1.761 1.960 2.678 2.693 1.227 

3 Sp-36 1.624 1.700 2.237 2.548 2.104 

4 Npk 6.255 7.590 8.129 8.529 7.799 

5 Organik 905 1.104 1.259 1.853 2.377 

 Jumlah 24.116 26.367 30.345 33.424 25.126 

Sumber: PT Pusri dan PT Petrokimia 
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Berdasarkan data dari Dinas Pertanian Provinsi, alokasi pupuk bersubsidi oleh 

Pemerintah Lampung Barat terus meningkat tiap tahunnya dari tahun 2010  

sebesar 24.116 (ton), 2011 sebesar 26.367, 2012 sebesar 30.345,  2013 sebesar 

33.424 (ton), 2014 sebesar 25.126 (ton). 

Tabel 1.3 Pupuk Bersubsidi dan Non subsidi untuk Sektor Pertanian Tahun 2015  

                Menurut Jenis, Jumlah Dan Harga. 

 

Pupuk Jenis Pupuk Jumlah (Ton) HET (Rp/Kg) 

 

 

Subsidi 

Urea  250.000 1.800 

Sp-36 46.000 2.000 

ZA 21.100 1.400 

NPK 141.000 2.300 

Organik 26.000 500 

 

 

Non Subsidi 

Urea  445.000 2.800 

Sp-36 78.000 7.600 

ZA 54.000 2.400 

NPK 161.000 3.500 

Organik 30.000 1.500 

Sumber: PT Pusri dan PT Petrokimia 

 

 

Pemerintah kembali menyediakan anggaran subsidi pupuk untuk pengadaan dan 

penyaluran pupuk Urea, SP-36, ZA, NPK, dan pupuk organik dengan harga 

eceran tertinggi (HET). Pelaksana pengadaan dan penyaluran pupuk  bersubsidi 

adalah produsen pupuk yang ditunjuk oleh pemerintah, yaitu PT Pupuk  

Sriwidjaja, PT Pupuk Kujang, PT Pupuk Kalimantan Timur, PT Petrokimia 

Gresik, PT Pupuk Iskandar Muda. 

 

Pupuk merupakan komoditas yang memiliki peran strategis dalam mendukung 

sektor pertanian. Penggunaan pupuk yang tepat dapat meningkatkan produktivitas 

komoditas pertanian. Setiap provinsi di wilayah Indonesia mendapatkan alokasi 

pupuk bersubsidi, kebijakan ini sampai saat ini pelaksanaannya masih terus 
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berjalan dan diharapkan dapat memberikan andil yang besar terhadap usaha 

pemerintah untuk membantu mengurangi beban biaya pupuk petani. 

 

Untuk mendapatkan pupuk bersubsidi pemerintah menurunkan tenaga 

pendamping masyarakat yang bertujuan untuk menjamin petani dalam menebus 

pupuk sesuai dengan HET. Petani untuk memperoleh pupuk bersubsidi dengan 

cara mengajukan Rencana Definitif Kerja Kelompok (RDKK) ke kios pupuk. 

Peran dari Penyuluh Pertanian Lapangan (PPL) yaang membantu petani 

menyusun RDKK. Petani sangat membutuhkan pupuk untuk menjalankan 

usahatani dan PPL mempunyai kewajiban untuk membantu petani dalam 

menyusun RDKK. Petani dibina dan dikembangkan berdasarkan kepentingan 

masyarakat harus tumbuh dan berkembang dari masyarakat itu sendiri dan peran 

gapoktan adalah untuk pemenuhan sarana produksi, pemasaran produksi, 

pemasaran produk pertanian dan termasuk untuk menyediakan informasi bagi 

petani, dalam hal penyaluran pupuk bersubsidi nantinya kelompok tani bisa 

menjadi penyalur bagi petani. 

 

Pemberian pupuk bersubsidi kepada petani sesuai dengan harga yang layak dan 

diharapkan petani dapat menerapkan teknologi pemupukan berimbang spesifik. 

Mengingat pentingnya peranan pupuk dalam mendukung ketahanan pangan 

nasional yang juga memperhatikan daya beli petani yang lemah dan kebutuhan 

pupuk subsidi dirasakan langka dilapangan, maka perlu dilakukan perbaikan 

mekanisme subsidi pupuk serta pengawasan penyaluran pupuk subsidi
3
. 

 

                                                           
3
 Depertemen Pertanian. diakses pada tanggal, 24 Juni 2015, Pukul 20.23. WIB 
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Petani dalam konteks ini dapat dikatagorikan sebagai konsumen atau pemakai 

(pengguna) pupuk kimia bersubsidi. Untuk melindungi konsumen secara umum 

dan mengingat posisi konsumen yang lemah, maka ia harus dilindungi oleh 

hukum, karena tujuan hukum adalah memberikan perlindungan kepada 

masyarakat
4
. Keseimbangan perlindungan hukum terhadap pelaku usaha dan 

konsumen tidak terlepas dari adanya pengaturan tentang hubungan-hubungan 

hukum yang terjadi antara para pihak
5
. 

 

Pelaku usaha juga harus memperlakukan dan melayani konsumen secara benar 

dan jujur serta tidak diskriminatif, menjamin mutu barang dan/atau jasa yang 

diproduksi dan atau diperdagangkan berdasarkan ketentuan standar mutu barang 

dan/atau jasa yang berlaku, memberi kesempatan kepada konsumen untuk 

menguji dan atau mencoba barang dan/atau jasa tertentu serta memberi jaminan 

dan atau garansi atas barang yang dibuat dan atau yang diperdagangkan, 

memberikan kompensasi berupa ganti rugi dan atau penggantian atas kerugian 

akibat penggunaan, pemakaian, dan pemanfaatan barang dan/atau jasa yang 

diperdagangkan, serta memberikan ganti rugi apabila barang yang diterima atau 

dimanfaatkan tidak sesuai dengan perjanjian. 

 

Undang-Undang Perlindungan Konsumen menunjukan bahwa keberadaan hukum 

perlindungan konsumen dalam tata hukum nasional tidak diragukan lagi. 

Kedudukan hukum perlindungan konsumen diakui sebagai cabang hukum 

tersendiri dari hukum ekonomi, karena konsumen adalah subyek dalam aktivitas 

                                                           
4
 Shidarta, Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia, Edisi revisi, (Jakarta: PT. 

Gramedia Widiasarana Indonesia, 2004), hlm. 11. 
5
 Ahmadi Miru dan Sutarman Yodo, Hukum Perlindungan Konsumen, Cetakan. Kedua, 

(Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada , 2004), hlm. 29. 
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perekonomian. Oleh karena itu, perilaku konsumen menjadi obyek studi tidak 

hanya bagi ilmu ekonomi melainkan juga ilmu hukum
6
. Untuk itu penulis ingin 

membahas masalah tersebut di atas untuk dijadikan suatu bahan kajian yang 

berbentuk skripsi dengan judul : “PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP 

PETANI SEBAGAI KONSUMEN BERKAITAN DENGAN PENGADAAN 

PUPUK BERSUBSIDI (STUDI KASUS DI KECAMATAN SEKINCAU 

LAMPUNG BARAT)” 

 

B. Rumusan Masalah dan Ruang Lingkup 

1. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka terdapat beberapa permasalahan yang 

dapat dirumuskan antara lain: 

a) Siapa pihak-pihak yang terlibat dalam pengadaan pupuk bersubsidi ? 

b) Bagaimana mekanisme pengadaan pupuk bersubsidi di Kecamatan Sekincau 

Lampung Barat ? 

c) Bagaimana upaya melindungi hak-hak petani berkenaan dengan pengadaan 

pupuk bersubsidi yang tidak sesuai dengan kebutuhan  petani ? 

 

2. Ruang Lingkup 

Ruang lingkup penelitian ini meliputi ruang lingkup pembahasan dan ruang 

lingkup bidang ilmu. Ruang lingkup pembahasan adalah hubungan hukum antara 

para pihak pelaku usaha (produsen) dengan konsumen (petani) sesuai dengan 

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, 

                                                           
6
 Wahyu Sasongko, Ketentuan-ketentuan Pokok Hukum Perlindungan Konsumen, 

(Bandar Lampung: Penerbit Universitas Lampung, 2007), hlm. 29. 



9 
 

sedangkan ruang lingkup bidang ilmu adalah Hukum Keperdataan khususnya 

Hukum Perlindungan Konsumen. 

 

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 

1. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah di atas maka tujuan penelitian ini adalah: 

a) Untuk mengetahui secara jelas pihak-pihak dalam pengadaan pupuk 

bersubsidi; 

b) Untuk mengetahui mekanisme pengadaan pupuk bersubsidi di Kecamatan 

Sekincau Lampung Barat; 

c) Untuk memperoleh gambaran yang  jelas, lengkap dan sistemastis mengenai 

hak-hak petani dan kebutuhan pupuk bersubsidi di Kecamatan Sekincau 

Lampung Barat. 

 

2. Kegunaan Penelitian 

Adapun kegunaan penelitian ini adalah sebagai berikut: 

a) Kegunaan Teoritis 

Kegunaan Teoritis ini diharapkan dapat bermanfaat, memberikan sumbangan 

pemikiran dan perkembangan disiplin ilmu hukum yaitu hukum keperdataan 

ekonomi khususnya perlindungan konsumen mengenai Perlindungan Hukum 

terhadap Petani sebagai Konsumen berkaitan dengan Pengadaan Pupuk 

Bersubsidi Studi kasus di Kecamatan Sekincau Kabupaten Lampung Barat. 
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b) Kegunaan Praktis 

Kegunaan penelitian ini secara praktis adalah: 

1) Menambah wawasan dan pengetahuan bagi penulis, mahasiswa dan 

sebagai sarana memperluas pengetahuan di bidang Perlindungan 

Konsumen, khususnya mengenai pengadaan Pupuk Bersubsidi; 

2) Bahan kajian agar masyarakat mengetahui dan memahami mengenai 

perlindungan hukum terhadap konsumen petani; 

3) Berguna sebagai acuan atau referensi bagi pendidikan hukum dan 

penelitian hukum lanjutan; 

4) Sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada 

Fakultas Hukum Universitas Lampung. 
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II. TINJAUAN PUSTAKA 

 

A. Konsumen 

 

1. Istilah dan Pengertian Perlindungan Hukum Konsumen 

 

Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) mengartikan perlindungan adalah (1) 

Tempat berlindung; (2) Perbuatan (hal dan sebagainya) memperlindungi
7
. 

Pemaknaan kata perlindungan secara kebahasaan tersebut memiliki kemiripan 

atau kesamaan unsur-unsur, yaitu (1) unsur tindakan melindungi; (2) unsur pihak-

pihak yang melindungi; (3) unsur cara-cara melindungi. Dengan demikian, kata 

melindungi dari pihak-pihak tertentu yang ditujukan untuk pihak tertentu dengan 

menggunakan cara-cara tertentu. 

 

Perlindungan yang diberikan terhadap konsumen bermacam-macam, dapat berupa 

perlindungan ekonomi, sosial, politik. Perlindungan konsumen yang paling utama 

dan yang menjadi topik pembahasan ini adalah perlindungan hukum. 

Perlindungan hukum merupakan bentuk perlindungan yang utama karena 

berdasarkan pemikiran bahwa hukum sebagai sarana yang dapat mengakomodasi 

kepentingan dan hak konsumen secara komprehensif. Di samping itu, hukum 

memiliki kekuatan memaksa yang diakui secara resmi di dalam negara, sehingga 

                                                           
7
Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, Kamus Besar Bahasa 

Indonesia, Edisi Kedua, cet. 1, (Jakarta: Balai Pustaka, 1991), hlm. 595. 
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dapat dilaksanakan secara permanen. Berbeda dengan perlindungan melalui 

institusi lainnya seperti perlindungan ekonomi atau politik misalnya, yang bersifat 

temporer atau sementara
8
. 

 

Perlindungan hukum dapat diartikan sebagai perlindungan oleh hukum atau 

perlindungan dengan menggunakan pranata dan sarana hukum. Hukum dalam 

memberikan perlindungan dapat melalui cara-cara tertentu, antara lain yaitu 

dengan: 

a) Membuat peraturan (by giving regulation) bertujuan untuk: 

1) Memberikan hak dan kewajiban 

2) Menjamin hak-hak para subjek hukum. 

b) Menegakkan peraturan (by law enforcement) melalui: 

1) Hukum administrasi negara yang berfungsi untuk mencegah (preventive) 

terjadinya pelanggaran hak-hak konsumen, dengan perijinan dan 

pengawasan; 

2) Hukum pidana yang berfungsi untuk menanggulangi (repressive) 

pelanggaran UUPK, dengan mengenakan sanski pidana dan hukuman; 

3) Hukum perdata yang berfungsi untuk memulihkan hak (curative; 

recovery; remedy) dengan membayar kompensasi atau ganti kerugian. 

Dalam pertimbangan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan 

Konsumen  dikatakan: 

                                                           
8
 Wahyu Sasongko, Op. Cit .hlm. 30-31. 
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a) Bahwa pembangunan nasional bertujuan untuk mewujudkan suatu 

masyarakat adil dan makmur yang merata materiil dan spiritual dalam era 

demokrasi ekonomi berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945; 

b) Bahwa pembangunan perekonomian nasional pada era globalisasi harus dapat 

mendukung tumbuhnya dunia usaha sehingga mampu menghasilkan beraneka 

barang dan jasa yang memiliki kandungan teknologi yang dapat 

meningkatkan kesejahteraan masyarakat banyak dan sekaligus mendapatkan 

kepastian atas barang dan/jasa yang diperoleh dari perdagangan tanpa 

merugikan konsumen; 

c) Bahwa semakin terbukanya pasar nasional sebagai akibat proses globalisasi 

ekonomi harus tetap menjamin peningkatan kesejahteraan masyarakat serta 

kepastian atas mutu, jumlah dan keamanan barang dan/jasa yang 

diperolehnya di pasar; 

d) Bahwa untuk meningkatkan harkat martabat konsumen perlu meningkatkan 

kesadaran, pengetahuan, kepedulian, kemampuan, dan kemandirian 

konsumen untuk melindungi dirinya serta menumbuh kembangkan sikap 

perilaku usaha yang bertanggung jawab; 

e) Bahwa ketentuan hukum yang melindungi kepentingan konsumen di 

Indonesia belum memadai; 

f) Bahwa berdasarkan ketentuan tersebut diatas diperlukan perangkat 

perundangan-undangan untuk mewujudkan keseimbangan perlindungan 

kepentingan konsumen dan pelaku usaha sehingga tercipta perekonomian 

yang sehat; 
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g) Bahwa untuk itu perlu dibentuk undang-undang tentang perlindungan 

konsumen.
9
 

Hukum perlindungan konsumen secara umum bertujuan memberikan 

perlindungan bagi konsumen baik dalam bidang hukum privat maupun hukum 

publik. Kedudukan Hukum Perlindungan Konsumen berada kajian Hukum 

Ekonomi. Berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka (1) UUPK, perlindungan 

konsumen adalah “segala upaya yang menjamin adanya kepasatian hukum untuk 

memberi perlindungan hukum kepada konsumen” kalimat yang menyatakan 

“segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum”, diharapkan sebagai 

benteng untuk meniadakan tindakan sewenang-wenang pelaku usaha yang dapat 

merugikan konsumen dan tidak pula merugikan pelaku usaha hanya demi untuk 

kepentingan perlindungan konsumen. 

Dengan pemahaman bahwa perlindungan konsumen mempersoalkan perlindungan 

(hukum) yang diberikan kepada konsumen dalam usahanya untuk memperoleh 

barang dan jasa dari kemungkinan timbulnya kerugian karena penggunaannya, 

maka hukum perlindungan konsumen dapat dikatakan sebagai hukum yang 

mengatur tentang pemberian perlindungan kepada konsumen dalam rangka 

pemenuhan kebutuhan konsumen. Dengan demikian, hukum perlindungan 

konsumen mengatur hak dan kewajiban produsen, serta cara-cara 

mempertahankan hak dan kewajiban itu
10

.  

 

                                                           
9
 M. Sadar, Moh. Taufik Makarao, Habloel Mawadi, Hukum perlindungan Konsumen di 

Indonesia (Jakarta; academia, 2012), hlm 1. 
10

 Janus Sidabalok. Hukum Perlindungan Konsumen di Indoensia (Bandung: PT. Citra 

Aditya Bakti, 2010), hlm. 45 
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Dalam berbagai literatur  ditemukan sekurang-kurangnya dua istilah mengenai 

hukum yang mempersoalkan konsumen, yaitu hukum konsumen dan hukum 

pelindungan konsumen. A.Z. Nasution menjelaskan bahwa kedua istilah itu 

berbeda, yaitu bahwa hukum perlindungan konsumen adalah bagian dari 

konsumen
11

.  Hukum konsumen menurut beliau adalah “ keseleluruhan asas-asas 

dan kaidah-kaidah hukum yang mengatur hubungan dan masalah antara berbagai 

pihak satu sama lain berkaitan dengan barang dan/atau jasa konsumen, di dalam 

pergaulan hidup.” Sedangkan hukum perlindungan konsumen merupakan bagian 

dari hukum konsumen yang memuat asas-asas atau kaidah-kaidah bersifat 

mengatur, dan juga mengandung sifat yang melindungi kepentingan konsumen
12

. 

Pada dasarnya, baik hukum konsumen maupun hukum perlindungan konsumen 

membicarakan hal yang sama, yaitu kepentingan hukum (hak-hak konsumen). 

Bagaiamana hak-hak konsumen itu diakui dan diatur di dalam hukum serta 

bagaiamana ditegakkan di dalam praktik hidup bermasyarakat, itulah yang 

menjadi materi pembahasannya. Dengan demikian, hukum perlindungan 

konsumen atau hukum konsumen dapat diartikan sebagai keseluruhan peraturan 

yang mengatur hak-hak dan kewajiban-kewajiban konsumen dan produsen yang 

timbul dalam usahanya untuk memenuhi kebutuhannya. 

Kata keseluruhan dimaksudkan untuk menggambarkan bahwa di dalamnya 

termasuk seluruh pembedaan hukum menurut jenisnya jadi temasuk di dalamnya, 

baik aturan hukum pedata, pidana, administrasi negara maupun hukum 

internasional. Sedangkan cakupannya adalah “hak dan kewajiban serta cara-cara 

                                                           
11

 Wahyu Sasongko, Op. Cit .hlm. 54. 
12

 Ahmadi Miru dan Sutarman Yodo. Hukum Perlindungan Konsumen. (Jakarta: PT. Raja 

Grafindo Persada, 2010 ), hlm. 2 
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pemenuhannya dalam usahanya untuk memenuhi kebutuhannya”, yaitu bagi 

konsumen mulai dari usaha untuk mendapatkan kebutuhannya dari produsen, 

meliputi : informasi, memilih harga, sampai pada akibat-akibat yang timbul 

karena penggunaan kebutuhan itu, misalnya untuk mendapatkan penggantian 

kerugian. Sedangkan bagi produsen meliputi kewajiban yang berkaitan dengan 

produksi, penyimpanan, peredaran dan perdagangan produk, serta akibat dari 

pemakaian produk itu
13

.  

Dengan demikian, jika perlindungan konsumen diartikan sebagai segala upaya 

yang menjamin adanya kepastian pemenuhan hak-hak konsumen sebagi wujud 

perlindungan kepada konsumen, maka hukum perlindungan konsumen tidak lain 

adalah hukum yang mengatur upaya-upaya untuk menjamin terwujudnya 

perlindungan hukum terhadap kepentingan konsumen 

Mengenai Istilah konsumen ini jika kita merujuk pada Kitab Undang-Undang 

Hukum Perdata (burgerlijk wetbook) ada beberapa istilah-istilah untuk konsumen, 

seperti yang ada di dalam  BAB ke Lima tentang jual-beli pada Pasal 1460 yaitu, 

“jika kebendaan dijual itu berupa suatu barang yang sudah ditentukan, maka 

barang ini sejak saat pembelian adalah atas tanggungan si pembeli, meskipun 

penyerahannya belum dilakukan, dan si penjual berhak menuntut harganya”
14

.  

Dan dalam Bagian ke-tiga tentang kewajiban si pembeli Pasal 1513 “ kewajiban 

utama si pembeli adalah membayar harga pembelian, pada waktu dan di tempat 

sebagaimana ditetapkan menurut perjanjian”
15

. Pada kedua pasal tersebut 

                                                           
13

 Ahmadi Miru dan Sutarman Yodo, Op.Cit .hlm. 47. 
14

 R. Subekti dan R. Tjitrosudibio. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. (Jakarta: PT. 

Pradnya Paramita, 2004), hlm. 366 
15

 Ibid., hlm. 375. 
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mengistilahkan konsumen  sebagai pembeli. Adapun istilah lain untuk konsumen 

di dalam KUH Perdata yaitu sebagai penyewa yang terdapat pada Pasal 1550 dan 

Pasal 1548 KUH Perdata yang berisi  tentang aturan-aturan yang sama-sama 

berlaku terhadap penyewaan rumah dan penyewaan tanah
16

. Sedangkan dalam 

Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (Wetboek van Koophandel voor) untuk 

istilah konsumen ditemukan istilah lain berupa tertanggung pada Pasal 246 

KUHD dan Penumpang pada Pasal 393 serta Pasal 394 KUHD. Dari kedua Kitab 

undang-undang tersebut tidak secara khusus mendefiniskan mengenai konsumen. 

Tetapi dapat kita temukan  Istilah-istilah tersebut antara lain pembeli, penyewa, 

peminjam pakai dan lain sebagainya. Pada dasarnya istilah-istilah tersebut 

merupakai pemakai yang dapat kita sebut juga sebagai konsumen. 

Sedangkan pengertian dari kata “konsumen” menurut AZ. Nasution  mengartikan 

konsumen adalah setiap pengguna barang atau jasa untuk kebutuhan diri sendiri, 

keluarga atau rumah tangga dan tidak untuk memproduksi barang/jasa lain atau 

memperdagangkanya kembali
17

. 

 

2. Asas dan Tujuan Perlindungan Konsumen 

Secara umum semangat perlindungan konsumen di Indonesia adalah untuk 

mendukung pembangunan Indonesia terutama dari segi ekonomi yang seimbang 

dan adil, untuk mencapai semangat tersebut perlindungan konsumen dilaksanakan 

berdasarkan asas-asas sebagaimana dijelaskan pada Pasal 2 Undang-Undang 

Perlindungan Konsumen Nomor 8 Tahun 1999. 

                                                           
16

 R. Subekti dan R. Tjitrosudibio, Op, Cit.  hlm. 381 
17

 Wahyu Sasongko, Op, Cit. hlm. 54. 
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Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan 

Konsumen pasal 2 menyatakan bahwa Perlindungan konsumen berasaskan: 

a) Asas manfaat dimaksudkan untuk mengamanatkan bahwa segala upaya dalam 

menyelenggarakan perlindungan konsumen harus memberikan manfaat 

sebesar-besarnya bagi kepentingan konsumen dan pelaku usaha secara 

keseluruhan; 

b) Asas keadilan dimaksudkan agar partisipasi seluruh rakyat dapat diwujudkan 

secara maksimal dan memeberikan kesempatan kepada konsumen dan pelaku 

usaha untk memperoleh haknya dan melaksanakan kewajibannya secara adil; 

c) Asas keseimbangan dimaksudkan untuk memberikan keseimbangan antara 

kepentingan konsumen, pelaku usaha, dan pemerintah dalam arti materiil dan 

spiritual; 

d) Asas keamanan dan keselamatan konsumen dimaksudkan untuk memberikan 

jaminan atas keamanan dan keselamatan kepada konsumen dalam penggunaan, 

pemakaian, dan pemanfaatan barang dan /atau jasa yang dikonsumsi atau 

digunakan. 

 

Asas kepastian hukum dimaksudkan agar pelaku usaha maupun konsumen 

menaati hukum dan memperoleh keadilan dalam menyelenggarakan perlindungan 

konsumen, serta negara menjamin kepastian hukum. 

 

Berdasarkan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan 

Konsumen bertujuan : 

a) Meningkatkan kesadaran, kemampuan dan kemandirian konsumen untuk 

melindungi  diri; 
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b) Mengangkat harkat dan martabat konsumen dengan cara menghindarkannya 

dari ekses negatif pemakaian barang dan /atau jasa; 

c) Meningkatkan pemberdayaan konsumen dalam memilih, menentukan dan  

menuntut  hakhaknya sebagai konsumen; 

d) Menciptakan sistem perlindungan konsumen yang mengandung unsur 

kepastian hukum dan keterbukaan informasi serta akses untuk mendapatkan 

informasi;  

e) Menumbuhkan kesadaran pelaku usaha mengenai pentingnya perlindungan 

konsumen sehingga tumbuh sikap yang jujur dan bertanggung jawab dalam  

berusaha;  

f) Meningkatkan kualitas barang dan/atau jasa yang menjamin kelangsungan  

usaha produksi barang dan/atau jasa, kesehatan, kenyamanan, keamanan,  dan  

keselamatan  konsumen. 

 

3. Hak dan Kewajiban 

Menurut Notonegoro Hak adalah kuasa untuk menerima atau melakukan suatu 

yang semestinya diterima atau dilakukan melulu oleh pihak tertentu dan tidak 

dapat oleh pihak lain manapun juga yang pada prinsipnya dapat dituntut secara 

paksa olehnya. Kewajiban berasal dari kata wajib. Wajib adalah beban untuk 

memberikan sesuatu yang semestinya dibiarkan atau diberikan melulu oleh pihak 

tertentu tidak dapat oleh pihak lain manapun yang pada prinsipnya dapat dituntut 

secara paksa oleh yang berkepentingan. Kewajiban adalah sesuatu yang harus 

dilakukan
18

. 

                                                           
18

 Notonegoro, Pancasila Sebagai Dasar Negara (Jakarta; Inti idayu press, 1984), hlm. 

56. 
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Hak dan kewajiban merupakan dua hal yang tidak terpisahkan. Setiap orang pasti 

memiliki hak dan kewajiban di lingkungannya. Kegiatan jual beli yang melibatkan 

konsumen dan pelaku usaha tentu tidak lepas dari hak dan kewajiban kedua belah 

pihak tersebut. Kedua belah pihak memiliki hak yang semestinya diperoleh dari 

pihak lainnya, serta ada kewajiban diantara keduanya yang harus dipenuhi. 

 

Hak dan kewajiban konsumen menurut undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 

tentang perlindungan konsumen adalah sebagai berikut. 

 

a. Hak dan Kewajiban Konsumen 

Hak konsumen tertera dalam pasal 4 yang menyatakan: 

1) Hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi 

barang  dan/atau jasa; 

2) Hak untuk memilih barang dan/atau jasa serta mendapatkan barang  

dan/atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan 

yang dijanjikan; 

3) Hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi  dan  

jaminan barang  dan/atau jasa; 

4) Hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan/atau  jasa 

yang digunakan;  

5) Hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan, dan upaya penyelesaian  

sengketa  perlindungan konsumen secara patut;  

6) Hak untuk mendapat pembinaan dan pendidikan konsumen; 

7) Hak unduk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak  

diskriminatif;  
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8) Hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian,  

apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan  perjanjian 

atau tidak sebagaimana  mestinya; 

9) Hakhak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan  

lainnya. 

Pasal 5 kewajiban konsumen adalah: 

1) Membaca atau mengikuti petunjuk informasi dan prosedur pemakaian atau 

pemanfaatan barang dan/atau jasa, demi keamanan dan keselamatan; 

2) Beritikad baik dalam melakukan transaksi pembelian barang dan/atau jasa; 

3) Membayar sesuai dengan nilai tukar yang disepakati; 

4) Mengikuti upaya penyelesaian hukum sengketa perlindungan konsumen 

secara patut. 

 

b. Hak dan Kewajiban Pelaku Usaha 

Pasal 6 hak pelaku usaha adalah: 

1) Hak untuk menerima pembayaran yang sesuai dengan kesepakatan  

mengenai kondisi dan nilai tukar barang dan/atau jasa yang 

diperdagangkan; 

2) Hak untuk mendapat perlindungan hukum dari tindakan konsumen yang 

beritikad tidak  baik;  

3) Hak untuk melakukan pembelaan diri sepatutnya di dalam penyelesaian 

hukum sengketa konsumen; 

4) Hak untuk rehabilitasi nama baik apabila terbukti secara hukum bahwa  

kerugian konsumen tidak diakibatkan oleh barang dan/atau jasa yang 

diperdagangkan;  
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5) Hakhak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan  

lainnya. 

 

Pasal 7 kewajiban pelaku usaha adalah 

1) Beritikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya; 

2) Memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi  dan 

jaminan barang dan/atau jasa serta memberi penjelasan penggunaan, 

perbaikan dan pemeliharaan;  

3) Memperlakukan atau melayani konsumen secara benar dan jujur serta 

tidak  diskriminatif; 

4) Menjamin mutu barang dan/atau jasa yang diproduksi dan/atau  

diperdagangkan  berdasarkan ketentuan standar mutu barang dan/atau  jasa 

yang berlaku; 

5) Memberi kesempatan kepada konsumen untuk menguji, dan/atau  

mencoba barang dan/atau jasa tertentu serta memberi jaminan  dan/atau  

garansi atas barang yang dibuat dan/atau yang  diperdagangkan;  

6) Memberi  kompensasi,   ganti  rugi  dan/atau  penggantian  atas kerugian 

akibat  penggunaan, pemakaian dan pemanfaatan barang dan/atau jasa  

yang diperdagangkan; 

7) Memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian apabila barang  

dan/atau jasa yang diterima atau dimanfaatkan tidak sesuai dengan  

perjanjian. 
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4. Kedudukan Petani Sebagai Konsumen Pupuk 

Berdasarkan Pasal 19 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 tentang 

Perlindungan dan Pemberdayaan Petani yang menyatakan bahwa Pemerintah dan 

Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya bertanggung jawab 

menyediakan sarana produksi Pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 

Ayat (2) Huruf a secara tepat waktu dan tepat mutu serta harga terjangkau bagi 

Petani.  Selanjutnya, dalam Pasal 19 Ayat (2) dijelaskan bahwa “sarana produksi 

Pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit meliputi: 

a) Benih, bibit, bakalan ternak, pupuk, pestisida, pakan, dan obat hewan sesuai 

dengan standar mutu; 

b) Alat dan mesin Pertanian sesuai standar mutu dan kondisi spesifik lokasi. 

 

Pasal 20 Ayat (1) Pemerintah dan Pemerintah Daerah sesuai dengan 

kewenangannya dapat memberikan subsidi benih atau bibit tanaman, bibit atau 

bakalan ternak, pupuk, dan/atau alat dan mesin pertanian sesuai dengan 

kebutuhan. Selanjutnya, dalam Pasal 20 Ayat (2) pemberian subsidi sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) harus tepat guna, tepat sasaran, tepat waktu, tepat lokasi, 

tepat jenis, tepat mutu, dan tepat jumlah. 

 

Dalam kedudukan petani sangat penting dalam perkembangannya karena 

Masyarakat diharapkan mampu mengembangkan pola tanam yang baik untuk 

meningkatkan ketahann pangan nasional dan dalam rangka menjalankan program 

pemerintah yaitu mengentasakan kemiskinan yang saat ini masih menjadi 

permasalahan yang masih harus diselesaikan oleh segenap bangsa Indonesia 

secara menyeluruh dan berkesinambungan. 
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B. Perlindungan Hak-Hak Petani 

Para Pihak sepakat bahwa tanggung jawab untuk mewujudkan Hak Petani, yang 

berkaitan dengan sumber daya genetik tanaman untuk pangan dan pertanian, 

berada pada pemerintah nasionalnya. Sesuai kebutuhan dan prioritasnya, setiap 

pihak harus, apabila sesuai, dan tergantung pada peraturan perudangan-undangan 

nasionalnya, mengambil langkah untuk melindungi dan mendorong Hak Petani. 

 

Adapun bentuk perlindungan yang harus dilakukan oleh pemerintah berupa: 

1) Perlindungan pengetahuan tradisional yang relevan dengan sumber daya 

genetik tanaman untuk pangan dan pertanian; 

2) Hak untuk berpartisipasi secara berimbang dalam pembagian keuntungan yang 

dihasilkan dari pemanfaatan sumber daya genetik tanaman untuk pangan dan 

pertanian; dan 

3) Hak untuk berpartisipasi dalam pengambilan keputusan, pada tingkat nasional, 

mengenai hal-hal yang berkaitan dengan konservasi dan pemanfaatan secara 

berkelanjutan sumber daya genetik tanaman untuk pangan dan pertanian. 

 

Selain perlindungan yang menjadi tanggung jawab pemerintah, pemerintah juga 

memberikan penekanan dalam penghargaan dan perlindungan terrhadap hak-hak 

petani menyimpan, menggunakan, mempertukarkan dan menjual benih/bahan 

perbanyakan hasil tanaman sendiri, menurut peraturan perundang- undangan 

nasional. 

 

1. Pengertian Petani 

Berdasarkan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 Tentang 

Perlindungan dan Pemberdayaan Petani, menyebutkan bahwa: 
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a) Pasal 1 Ayat (1) Perlindungan Petani adalah segala upaya untuk membantu 

Petani dalam menghadapi permasalahan kesulitan memperoleh prasarana dan 

sarana produksi, kepastian usaha, risiko harga, kegagalan panen, praktik 

ekonomi biaya tinggi, dan perubahan iklim; 

b) Pasal 1 Ayat (3) Petani adalah warga negara Indonesia perseorangan dan/atau 

beserta keluarganya yang melakukan Usaha Tani di bidang tanaman pangan, 

hortikultura, perkebunan, dan/atau peternakan; 

c) Pasal 1 Ayat (4) Pertanian adalah kegiatan mengelola sumber daya alam 

hayati dengan bantuan teknologi, modal, tenaga kerja, dan manajemen untuk 

menghasilkan Komoditas Pertanian yang mencakup tanaman pangan, 

hortikultura, perkebunan, dan/atau peternakan dalam suatu agroekosistem; 

d) Pasal 1 Ayat (6) Usaha Tani adalah kegiatan dalam bidang Pertanian, mulai 

dari sarana produksi, produksi/budi daya, penanganan pascapanen, 

pengolahan, pemasaran hasil, dan/atau jasa penunjang; 

e) Pasal 1 Ayat (7) Pelaku Usaha adalah Setiap Orang yang melakukan usaha 

sarana produksi Pertanian, pengolahan dan pemasaran hasil Pertanian, serta 

jasa penunjang Pertanian yang berkedudukan di wilayah hukum Republik 

Indonesia; 

f) Pasal 1 Ayat (8) Setiap Orang adalah orang perseorangan atau korporasi, baik 

yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum; 

g) Pasal 1 Ayat (9) Kelembagaan Petani adalah lembaga yang ditumbuh 

kembangkan dari, oleh, dan untuk Petani guna memperkuat dan 

memperjuangkan kepentingan Petani; 
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h) Pasal 1 Ayat (10) Kelompok Tani adalah kumpulan Petani/peternak/pekebun 

yang dibentuk atas dasar kesamaan kepentingan; kesamaan kondisi 

lingkungan sosial, ekonomi, sumber daya; kesamaan komoditas; dan 

keakraban untuk meningkatkan serta mengembangkan usaha anggota; 

i) Pasal 1 Ayat (11) Gabungan Kelompok Tani adalah kumpulan beberapa 

Kelompok Tani yang bergabung dan bekerja sama untuk meningkatkan skala 

ekonomi dan efisiensi usaha; 

j) Pasal 1 Ayat (12) Asosiasi Komoditas Pertanian adalah kumpulan dari Petani, 

Kelompok Tani, dan/atau Gabungan Kelompok Tani untuk memperjuangkan 

kepentingan Petani; 

k) Pasal 1 Ayat (13) Dewan Komoditas Pertanian Nasional adalah suatu 

lembaga yang beranggotakan Asosiasi Komoditas Pertanian untuk 

memperjuangkan kepentingan Petani; 

l) Pasal 1 Ayat (14) Kelembagaan Ekonomi Petani adalah lembaga yang 

melaksanakan  kegiatan Usaha Tani yang dibentuk oleh, dari, dan untuk 

Petani, guna meningkatkan produktivitas dan efisiensi Usaha Tani, baik yang 

berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum. 

 

2. Asas, Tujuan, Dan Lingkup Peraturan 

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 Tentang Perlindungan dan 

Pemberdayaan Petani: 

a) Pasal 2 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 Tentang Perlindungan dan 

Pemberdayaan Petani, Berasaskan pada: 

1) Kedaulatan; 

2) Kemandirian; 
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3) Kebermanfaatan; 

4) Kebersamaan; 

5) Keterpaduan; 

6) Keterbukaan; 

7) Efisiensi-berkeadilan; dan 

8) Keberlanjutan. 

 

b) Pasal 3 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 Tentang Perlindungan dan 

Pemberdayaan Petani, Bertujuan untuk”: 

1) Mewujudkan kedaulatan dan kemandirian Petani dalam rangka 

meningkatkan taraf kesejahteraan, kualitas, dan kehidupan yang lebih baik; 

2) Menyediakan prasarana dan sarana Pertanian yang dibutuhkan dalam 

mengembangkan Usaha Tani; 

3) Memberikan kepastian Usaha Tani; 

4) Melindungi Petani dari fluktuasi harga, praktik ekonomi biaya tinggi, dan 

gagal panen; 

5) Meningkatkan kemampuan dan kapasitas Petani serta Kelembagaan Petani 

dalam menjalankan Usaha Tani yang produktif, maju, modern  dan 

berkelanjutan; dan 

6) Menumbuhkembangkan kelembagaan pembiayaan Pertanian yang 

melayani kepentingan Usaha Tani. 

 

c) Pasal 4 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 Tentang Perlindungan dan 

Pemberdayaan Petani, Lingkup pengaturan Perlindungan dan Pemberdayaan 

Petani meliputi: 
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1) Perencanaan; 

2) Perlindungan Petani; 

3) Pemberdayaan Petani; 

4) Pembiayaan dan pendanaan; 

5) Pengawasan; dan 

6) Peran serta masyarakat. 

 

3. Perlindungan Petani 

a. Pasal 12 ayat (1) Perlindungan Petani dilakukan melalui strategi sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2). 

b. Pasal 12 ayat (2) Perlindungan Petani sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 

ayat (2)  huruf a, huruf b, huruf c, huruf  e, dan huruf  g diberikan kepada: 

1) Petani penggarap tanaman pangan yang tidak memiliki lahan Usaha Tani 

dan menggarap paling luas 2 (dua) hektare; 

2) Petani yang memiliki lahan dan melakukan usaha budi daya tanaman 

pangan pada lahan paling luas 2 (dua) hektare; dan/atau; 

3) Petani hortikultura, pekebun, atau peternak skala usaha kecil sesuai dengan 

ketentuan peraturan perundang-undangan. 

 

c. Pasal 12 ayat (3) Perlindungan Petani sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 

ayat (2)  huruf d dan huruf f diberikan kepada Petani. 

d. Pasal 13 Pemerintah dan Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya 

bertanggung jawab atas Perlindungan Petani. 

e. Pasal 14 : 
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1) Ayat (1) Pemerintah dan Pemerintah Daerah melakukan koordinasi dalam 

perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan Perlindungan Petani; 

2) Ayat (2) Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk 

melaksanakan strategi Perlindungan Petani sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 7 ayat (2). 

 

C. Tinjauan Tentang Pengadaan Pupuk Bersubsidi 

1. Pengertian subsidi 

Menurut Suparmoko, subsidi (transfer) adalah salah satu bentuk pengeluaran 

pemerintah yang juga diartikan sebagai pajak negatif yang akan menambah 

pendapatan mereka yang menerima subsidi atau mengalami peningkatan 

pendapatan riil jika mereka menkonsumsi atau membeli barang-barang yang 

disubsidi oleh pemerintah dengan harga jual yang rendah. Subsidi dibedakan 

dalam dua bentuk, yaitu subsidi dalam bentuk uang (cash transfer) dan subsidi 

dalam bentuk barang atau subsidi innatura (in kind subsidy)
19

.  

 

Jadi, Subsidi merupakan pembayaran yang dilakukan pemerintah kepada produsen 

domestik. Berbentuk tunai, pinjaman bunga rendah, pengurangan pajak, dan 

keikutsertaan pemerintah dalam perusahaan domestik.Subsidi adalah cadangan 

keuangan dan sumberdaya lainnya untuk mendukung sesuatu kegiatan usaha atau 

perorangan oleh pemerintah. 

 

Subsidi pupuk adalah alokasi anggaran pemerintah untuk menanggung subsidi 

harga pupuk, yaitu selisih antara harga subsidi dan harga non subsidi. Yang 

                                                           
19

 M. Suparmoko,  Keuangan Negara Dalam Teori dan Praktik. (Yogyakarta: Edisi ke 5, 

BPFE, 2003). hlm. 34 
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dimaksudkan dengan harga subsidi adalah harga eceran tertinggi (HET), 

sementara harga non-subsidi adalah harga pokok penjualan (HPP) pupuk. 

Tujuannya adalah untuk meningkatkan kemampuan petani untuk membeli pupuk 

dalam jumlah yang sesuai dengan dosis anjuran pemupukan berimbang spesifik 

lokasi sehingga produksi pangan (beras) dan laba usahatani meningkat. 

 

2. Peran dan tujuan pupuk bersubsidi 

Kebijakan subsidi pupuk berdampak positif terhadap pembangunan pertanian dan 

kesejahteraan petani. Secara umum subsidi pupuk berdampak positif terhadap: 

 

a. Peningkatan modal petani, dalam hal ini diharapkan sebagian modal yang 

dikeluarkan petani untuk membeli pupuk dapat dialokasikan untuk membeli 

input lain. Jika pada awalnya petani menggunakan pupuk dengan takaran 

yang lebih rendah, subsidi pupuk mendorong mereka meningkatkan takaran 

pupuk menjadi optimal; 

b. Pengembangan pasar pupuk. Saat ini pasar pupuk belum berfungsi secara 

optimal untuk menekan biaya distribusi. Struktur pasar yang kurang 

kompetitif dan terjadinya informasi asimetris membuat biaya distribusi 

tinggi. Hal ini dapat ditekan jika subsidi pupuk dapat menyediakan pupuk 

sesuai asas enam tepat yaitu tepat jumlah, kualitas, waktu, harga, jenis, dan 

tempat; 

c. Peningkatan produktivitas hasil pertanian dan perbaikan pendapatan petani. 

Pengadaan pupuk bersubsidi akan meningkatkan efisiensi usaha tani, yaitu 

berimplikasi pada peningkatan pemanfaatan lahan dan penggunaan benih 

yang secara sinergis berpengaruh terhadap peningkatan produksi pertanian. 
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PEMERINTAH 

  PERUSAHAAN PENYEDIA PUPUK 

DISTRIBUTOR 

PENGECER 

PETANI 

Kemudian, peningkatan produksi dengan biaya yang disubsidi maka harga 

output pertanian dapat  stabil menyebabkan pendapatan petani meningkat. 

 

D. Alur Pikir 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Penjelasan: 

Subsidi pupuk diberikan oleh pemerintah melalui penyedia pupuk, kemudian 

disalurkan oleh para distributor kepada pengecer dan dari pengecer disalurkan dan 

diterima para petani, oleh karena itu bagaimana cara penyaluran subsidi pupuk 

pemerintah kepada petani harus diperhatikan dengan jelas, Karena dalam 

pengadaan dan penyaluran pupuk bersubsidi untuk sektor pertanian diawasi oleh 

pemerintah mulai dari prosuden, distributor, pengecer. Dengan adanya regulasi 

hukum berupa Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan 

Konsumen maka penegakan aturan hukum dan upaya perlindungan hukum 

terhadap konsumen dapat diberlakukan sama bagi setiap konsumen maupun 

pelaku usaha. Yang mana undang-undang ini merupakan payung hukum 

konsumen untuk melindungi hak-hak konsumen. 
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III. METODE PENELITIAN 

 

A. Pendekatan Masalah 

Pendekatan masalah yang digunakan pada penelitian ini adalah pendekatan 

empiris. 

1. Pendekatan Empiris 

Pendekatan empiris, yaitu penelitian dilakukan dengan meneliti secara   

langsung ke lapangan untuk melihat secara langsung penerapan perundang-

undangan atau aturan hukum yang berkaitan dengan pengadaan pupuk 

bersubsidi, serta melakukan wawancara dengan beberapa responden yang 

dianggap dapat memberikan informasi mengenai pelaksanaan penegakan 

hukum tersebut.Pendekatan ini dilakukan melalui fakta-fakta yang ada atau 

yang terjadi dalam lapangan (masyarakat) di lokasi penelitian dengan 

mengumpulkan informasi-informasi tentang kejadian yang ada hubungannya 

dengan masalah yang akan dibahas. Pada penelitian ini peneliti melakukan 

penelitian ke lokasi yaitu di Kecamatan Sekincau Kabupaten Lampung Barat.  

 

B. Jenis Penelitian 

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian empiris, yaitu penelitian hukum 

yang mengkaji pelaksanaan atau implementasi ketentuan hukum positif 
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(perundang-undangan) dan kontrak secara faktual pada setiap peristiwa hukum 

tertentu yang terjadi dalam masyarakat guna mencapai tujuan yang telah 

ditentukan
19

.  

 

C. Tipe Penelitian 

Berdasarkan permasalahan pada pokok bahasan dalam penelitian ini, maka tipe 

penelitian adalah tipe deskriptif, tipe penelitian hukum deskriptif bersifat 

pemaparan dan betujuan untuk memperoleh gambaran (deskriptif) lengkap 

tentang keadaaan hukum yang berlaku ditempat tertentu dan pada saat tertentu 

atau mengenai peristiwa yang terjadi  masyarakat
20

. Ada penelitian ini penulis  

menganalisis secara jelas, rinci dan sistematis bagaimana Perlindungan Hukum 

terhadap Petani sebagai Konsumen Berkaitan dengan Pengadaan Pupuk 

Bersubsidi (Studi Kasus Di Kecamatan Sekincau Kabupaten Lampung Barat). 

 

D. Jenis Data 

Data yang digunakan guna menunjang hasil penelitian ini adalah data primer dan 

data sekunder. 

1. Data primer 

Merupakan data yang diperoleh atau dikumpulkan oleh peneliti secara 

langsung dari sumber datanya. Data primer disebut juga sebagai data asli atau 

data baru yang memiliki sifat up to date. Dengan demikian, dalam 

memperoleh data primer dilakukan dengan cara turun langsung ke lapangan 

untuk mendapatkan data yang diperlukan dan dilakukan dengan wawancara. 

                                                           
19

Abdulkadir Muhammad, Hukum dan Penelitian Hukum, (Bandung : PT.Citra Aditya 

Bakti,2004), hlm 53 
20

 Abdulkadir Muhammad  Op, Cit, hlm. 50. 
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2. Data sekunder 

Merupakan data yang diperoleh atau dikumpulkan peneliti dari berbagai 

sumber yang telah ada, dengan mempelajari buku-buku, dokumen-dokumen 

dan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang ada kaitannya dengan 

permasalahan yang sedang dibahas. Data sekunder terdiri dari bahan hukum 

primer, sekunder, dan tersier. 

a. Bahan hukum primer yang ada yaitu antara lain meliputi: 

1) Kitab Undang-undang Dagang; 

2) Kitab Hukum Perdata; 

3) Undang-Undang Pangan Nomor 7 Tahun 1996; 

4) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan 

Konsumen; 

5) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2013 Tentang        

Perlindungan dan Pemberdayaan Petani; 

6) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 68 Tahun 2002 

Tentang Ketahanan Pangan; 

7) Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 17/M-DAG/PER/12/2011 

Tentang Pupuk Bersubsidi; 

8) Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 130/ 

Permentan/SR.130/11/2014 Tentang Kebutuhan dan harga eceran 

tertinggi (HET) Pupuk Bersubsidi untuk sektor Pertanian Tahun 

Anggaran 2015. 
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b. Bahan hukum sekunder 

Bahan hukum yang menjelaskan bahan hukum primer seperti buku-buku 

ilmu hukum, hasil karya ilmiah dari khalangan hukum, serta bahan lainnya 

yang berkaitan dengan permasalahan. 

c. Bahan hukum tersier 

Bahan hukun yang memberikan petunjuk ataupun penjelasan terhadap 

bahan primer dan bahan sekunder meliputi kamus hukum dan Kamus 

Besar Bahasa Indonesia. 

 

E. Metode Pengumpulan Data 

Untuk mendapatkan data yang diperoleh dalam penelitian ini digunakan dengan 

cara-cara: 

1. Studi Kepustakaan (Library Research) 

Dilakukan dengan cara menelaah, membaca buku-buku, mempelajari, 

mencatat, dan mengutip buku-buku, peraturan perundang-undangan yang ada 

kaitannya dengan hal yang dibahas. 

 

2. Studi Lapangan (Field Research) 

Dilakukan dengan cara turun langsung ke lapangan untuk mendapatkan data 

primer dan dilakukan dengan cara wawancara terbuka. Wawancara adalah 

teknik pengumpulan data melalui pembicaraan secara langsung atau lisan 

untuk mendapatkan jawaban dengan menggunakan daftar pertanyaan yang 

telah dipersiapkan. Wawancara dilakukan terhadap Dinas Pertanian, 

Distributor/Kios Pengecer dan kelompok-kelompok petani (gapoktan). 
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F. Lokasi Penelitian 

Untuk menunjang penelitian ini, penulis melakukan penelitian di Kecamatan 

Sekincau Kabupaten Lampung Barat. 

 

G. Metode pengolahan data 

Data yang diperoleh selanjutnya akan diolah melalui tahap-tahap, sebagai berikut: 

1) Seleksi data, yaitu memeriksa kembali apakah data yang diperoleh itu relevan 

dan sesuai dengan bahasan, selanjutnya apabila data ada yang salah akan 

dilakukan perbaikan dan terhadap data yang kurang lengkap akan dilengkapi; 

2) Klasifikasi data, yaitu  pengelompokan data sesuai dengan pokok bahasan 

agar memudahkan pembahasan; 

3) Sistematika data, yaitu penelusuran data berdasarkan urutan data yang telah 

ditentukan sesuai dengan ruang lingkup pokok bahasan secara sistematis
21

. 

 

H. Analisis Data 

Dalam menganalisa data yang diperlukan, metode yang digunakan adalah analisis 

kualitatif, yaitu dengan menganalisis terhadap data kualitatif yang bukan dengan 

data kuantitatif. Data kualitatif dianalisis dengan cara melakukan penafsiran data 

hasil penelitian dikaitkan teori dan doktrin hukum, hasil analisis diuraikan dengan 

sederhana dan sistematis agar dapat diambil kesimpulan dan rekomendasi 

penelitian. 
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V. KESIMPULAN DAN SARAN 

 

A.   Kesimpulan 

1. Dalam pengadaan dan penyaluran pupuk bersubsidi, ada beberapa pihak yang 

terlibat. Pihak-pihak yang terlibat tersebut yang pertama adalah pemerintah. 

Pemerintah memiliki peranan penting dalam membuat kebijakan melalui 

Peraturan Menteri Perdagangan. Selain itu, Kementerian Pertanian juga 

berperan dalam menakar jumlah pupuk yang dibutuhkan oleh petani di 

Indonesia. Selain Pemerintah Pusat, terdapat juga Pemerintah Provinsi dan 

Pemerintah Kabupaten/Kota. Pemerintah Pusat, Provinsi, dan Pemerintah 

Kabupaten/Kota memiliki peranan dalam menujuk Distributor dan Pengecer 

melalui Surat Keputusan Gubernur dan Bupati/Walikota. Selanjutnya, 

pemerintah juga membentuk berbagai lembaga untuk mengawasi penyaluran 

pupuk bersubsidi seperti PPL, BP3K, dan Komisi Pengawas Pupuk dan 

Pestisida Kecamatan. Pihak yang kedua adalah produsen yang dalam hal ini 

adalah PT Pupuk Sriwidjaja dan PT Petrokimia Gresik. Produsen berperan 

dalam menyediakan pupuk bersubsidi. Pihak yang ketiga adalah distributor di 

Lini II (Tingkat Provinsi) dan Lini III ( Tingkat Kabubaten). Distributor 

berperan dalam menyalurkan pupuk dari gudang produsen di Lini I ke 

wilayahnya masing-masing. Pihak yang keempat atau Lini 4 adalah Pengecer. 

Pengecer berperan dalam menyalurkan pupuk bersubsidi di Lini IV ke petani. 
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2. Mekanisme Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi di Kecamatan 

Sekincau Kabupaten Lampung Barat sudah sesuai dengan mekanisme yang 

ada dalam Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 17/M-

DAG/PER/6/2011. Mekanisme dalam pengadaan pupuk bersubsidi diawali 

dengan penyususnan RDKK oleh kelompok tani dan PPL. Selanjutnya PPL 

melaporkan ke BP3K dan diteruskan kepada Dinas Petanian Kabupaten 

Lampung Barat. Dinas Pertanian tersebut menyampaikan laporannya kepada 

Bupati Lampung Barat dan kemudian diteruskan kepada Gubernur Provinsi 

Lampung. Gubernur Lampung menyampaikan laporan mengenai kebutuhan 

Pupuk Bersubsidi kepada Kementerian Pertanian dan selanjutnya 

disampaikan kepada PT Pupuk Sriwidjaja dan PT Petrokimia Gresik untuk 

disediakan. Setalah pupuk tersedia, produsen akan menyalurkan kepada 

Distributor Lini II yang sudah ditunjuk Gubernur Provinsi Lampung. Setelah 

itu, Distributor Lini II menyalurkan kepada Distributor Lini III yang ditunjuk 

Bupati Lampung Barat. Selanjutnya Distributor Lini III menyalurkan kembali 

kepada Pengecer yang sudah ditunjuk oleh Bupati. Pada tahap akhir, 

Kelompok Tani di Kecamatan Sekincau dapat menebus pupuk tersebut 

dengan beberapa alternatif yang tersedia. 

3. Upaya perlindungan terhadap hak-hak petani dalam mendapatkan Pupuk 

Bersubsidi tertuang dalam Peraturan Menteri Perdagangan Republik 

Indonesia Nomor 17/M-DAG/PER/6/2011 dimana setiap pihak mulai dari 

Produsen, Distributor dan Pengecer memiliki tanggung jawab yang harus 

dilaksanakan. Apabila tidak dapat melaksanakan tanggung jawab tersebut 

maka akan mendapat sanksi administratif berupa peringatan pertama dan 
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terakhir. Bila peringatan tersebut tidak dilaksanakan maka akan diambil 

tindakan pembekuan atau pencabutan SIUP. Selain itu, kelompok tani/petani 

dapat disebut sebagai konsumen sehingga dilindungi juga oleh Undang-

Undang Perlindungan Konsumen nomor 8 tahun 1999 dimana pelaku usaha 

wajib menghormati hak-hak konsumen (petani). Apabila ada pelanggaran 

terhadap hak-hak petani dalam mendapatkan pupuk bersubsidi maka dapat 

diajukan keperadilan umum. 

B.   Saran 

1. Dalam pengadaan pupuk bersubsidi serta penyalurannya perlu adanya sebuah 

pengawasan yang ketat. Mekanisme pengadaan pupuk yang sangat 

melibatkan banyak pihak serta proses yang cukup panjang sangat rentan 

terjadi kecurangan pada pelaku usaha pupuk bersubsidi. Oleh sebab itu, 

peranan PPL dan Komisi pengawas pupuk dan pestisida harus lebih 

dioptimalkan guna kelancaran pengadaan pupuk bersubsidi. 

2. Faktor-faktor penghambat yang mempengaruhi penyaluran pupuk harus 

segara diatasi seperti kondisi jalan yang buruk. Kondisi jalan yang buruk 

dapat menghambat penyaluran sehingga menimbulkan biaya tambahan serta 

waktu tambahan. 

3. Sosialisasi mengeanai hak-hak petani dalam mendapatkan pupuk bersubsidi 

perlu ditingkatkan.Masih banyak petani yang kurang memahami hak-haknya 

dalam mendapatkan pupuk sehingga sangat rentan dirugikan oleh pelaku 

usaha. 
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