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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Pada umumnya Negara Republik Indonesia berlandaskan Pancasila 

dan UUD 1945, terdapat pada pembukaan Alenia ke 4 (empat) berbunyi: 

“kemudian daripada itu untuk membentuk suatu pemerintah Negara Indonesia 

yang melindungi segenap bangsa Indonesia”. Landasan hukum yang lain 

termuat dalam pasal 27  ayat (2) UUD 1945  yaitu “tiap-tiap warga Negara 

berhak atas penghidupan yang layak bagi kehidupan kemanusiaan”.
1
 

Peraturan perundang-undangan merupakan peraturan hukum publik 

yang mengatur hubungan antara Negara dan alat-alat perlengkapannya 

atauhubungan antara Negara dengan perorangan. Termasuk hukum publik dan 

terutama dalam kerangka memberikan perlindungan sesama manusia pada 

umumnya diberlakukan peraturan hukum administrasi Negara, hukum pidana 

dan hukum perdata. Ketentuan daripada hukum administrasi Negara 

menentukan bahwa pemerintah berperan serta menjalankan tindakan 

administrasi berupa pembinaan dan pengawasan terhadap setiap pelaku usaha 

yang berperilaku dalam melaksanakan prundang-undangan tersebut harus 

dipatuhi, khususnya menjalankan hubungan kerjasama Distributor PT. Pertani 

dengan pengecer dibidang perindustrian dan perdagangan yang ditetapkan 

Peraturan Menteri Perindustrian dan perdagangan Republik Indonesia tentang 
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pengadaan dan penyaluran Pupuk bersubsidi dibidang sektor pertanian juga 

harus dipatuhi oleh setiap pihak yang mengadakan barang dan jasa.  

Pada dasarnya suatu perjanjian kerjasama ini berawal dari suatu 

perbedaan atau ketidaksamaan kepentingan diantara para pihak yang 

bersangkutan. Perumusan hubungan perjanjian senantiasa diawali dengan 

proses negosiasi para pihak berupaya menciptakan bentuk-bentuk adanya 

kesepakatan untuk saling mempertemukan sesuatu yang diinginkan 

(kepentingan) melalui proses tawar menawar tersebu.
2
 

Pada umumnya berawal terjadinya perbedaan kepentingan para pihak 

akan dicoba dipertemukan melalui adanya kesepakatan para pihak. Oleh 

karena itu melalui hubungan perjanjian, perbedaan tersebut dapat diakomodir 

dan selanjutnya dapat dibingkai dengan sebuah perangkat hukum sehingga 

dapat mengikat para pihak. Mengenai sisi kepastian hukum dan keadilan, 

justru akan tercapai apabila perbedaan yang ada diantara para pihak dapat 

terakomodir melalui sebuah mekanisme hubungan perikatan yang bekerja 

secara seimbang dan terarah.
3
 

Hubungan kontrak kerjasama antara Distributor PT. Pertani (Persero) 

Cabang Riau dengan pengecer melaksanakan Program Pemerintah bertujuan 

untuk proses pendistribusian pupuk bersubsidi kepada petani berdasarkan 

Peraturan perundang-undangan yang berlaku. Salah satunya dibentuk 

Peraturan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Republik Indonesia Nomor 
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15/M-DAG/PER/4/2013 tentang penyaluran dan pengadaan pupuk bersubsidi. 

Untuk itu proses pendistribusian yang dilakukan oleh Distributor PT. Pertani 

(Persero) Cabang Riau berbentuk badan hukum dengan pengecer tidak 

terlepas adanya campur tangan Pemerintah Republik Indonesia itu sendiri. 

Dengan tujuan diharapkan akan memunculkan perjanjian secara adil 

dan seimbang bagi para pihak dalam hubungan kerjasama, tetapi jika para 

pihak tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana mestinya karena adanya 

perbuatan wanprestasi berarti prestasinya tidak dilakukan pihak, dengan 

sendirinya hak dari pihak lain menjadi tidak terwujud, dan menimbulkan 

adanya kerugian. Pihak yang dirugikan diberi kesempatan untuk mengajukan 

gugatan atau tuntutan ke pengadilan untuk meminta kerugian sebagai upaya 

pihak yang bersangkutan agar mendapatkan pemulihan atas haknya tersebut.
4
 

Asas kebebasan berkontrak merupakan inti daripada perjanjian 

kerjasama ini yang mengandung pengrtian bahwa para pihak bebas 

memperjanjikan apa saja asalkan tidak bertentangan dengan undang-undang, 

ketertiban umum dan kesusilaan, lebih jauh lagi para pihak yang membuat 

perjanjian harus mempunyai posisi yang setara dalam memperjuangkan hak 

dan kewajibannya, sehingga kedudukan hak dan kewajiban para pihak 

menjadi seimbang. Dalam perkembangannya, ternyata kebebasan berkontrak 

dapat menimbulkan ketidakadilan, karen auntuk mencapai asas kebebasan 

berkontrak harus didasarkan paa posisi tawar para pihak yang seimbang. 

Dalam kenyataannya hal tersebut sulit (jika dikatakan tidak mungkin) 
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dijumpai adanya kedudukan posisi tawar yang betul-betul seimbang atau 

sejajar. Pihak yang memiliki posisi tawar yang lebih tinggi seringkali 

memaksakan kehendaknya. Dengan posisi yang demikian itu, ia dapat 

mendikte pihak lainnya untuk mengikuti kehendaknya dalam perumusan isi 

perjanjian .
5
 

Menurut Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 15/M-

DAG/PER/4/2013 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.
6
  Pengertian pupuk bersubsidi  dalam Peraturan Menteri  

Pertanian Republik Indonesia  pupuk bersubsidi adalah yang pengadaan dan 

penyalurannya ditataniagaan dengan Harga Eceran Tertinggi  (HET) yang 

ditetapkan dipenyalur resmi. 

PT. Pertani merupakan salah satu Badan Usaha Milik Negara 

berbentuk perseroan yang brgerak dibidang pertanian. Pada tahun 1958, PT. 

Pertani melakukan perintisan usaha pergudangan dengan system resi gudang 

(SRG), dengan pergudangan pertama di indramayu jawa barat. Salah satu misi 

pokok pendirian PT. Pertani mendukung peningkatan kesejahteraan petani dan 
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kelestarian lingkungan untuk menghasilkan produksi yang tinggi dan setara 

berperan aktif dalam ketahanan pangan nasioanl. 

Perjanjian kerjasama antara Distributor PT. Pertani (Persero) Cabang 

Riau dengan Pengecer bergerak menyalurkan pupuk bersubsidi dan berbagai 

jenis bahan kimia yang dapat digunakan untuk meningkatkan kebutuhan 

pangan dan kesejahteraan hidup manusia pada umumnya.  

Perjanjin kerjasama antara distributor dengan pengecer dalam 

menyalurkan pupuk bersubsidi ini telah disepakati oleh kedua belah pihak 

karena pihak pengecer telah menyetujui dengan menandatangani kontrak,  

pasal 1320 KUHPerdata. Meskipun terkadang kesepakatan bersama para pihak 

tidak selamanya membawa keuntungan bagi pihak lain (pihak yang lemah). 

Karena adanya kedudukan para pihak yang tidak seimbang, yaitu mengingat 

kedudukan distributor lebih kuat dibandingkan kedudukan pengecer tersebut. 

PT. Pertani adalah distributor yang bertindak untuk dan atas namanya 

sendiri(independent tender) yang pendapatannya adalah berupa laba dari 

selisih harga beli yang ditunjuk oleh produsen  dalam pendistribusian 

barang/jasa yang kemudian distributor menunjuk pengecer resmi dalam 

menyalurkan barang/jasa tersebut kepada konsumen berdasarkan surat 

perjanjian Jual Beli (SPJB).
7
 dalam perjanjian telah dituangkan jenis dan harga 

eceran teringgi,wilayah kerja dan jumlah barang, dan ketentuan dalam 

penyaluran yang berdasarkan prinsip 6 (enam) tepat yaitu tepat jenis, tepat 

jumlah, harga, tempat, waktu, dan mutu Lini IV kepada tani berdasarkan 

RDKK (Rencana Defenitif kebutuhan kelompok tani) 
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Mengenai sebab dari suatu perjanjian itu haruslah halal, hal ini diatur 

dalam pasal 1337 KUHPerdata berbunyi: “suatu sebab adalah terlarang, 

apabila dilarang oleh peraturan perundang-undangan atau berlawanan dengan 

kesusilaan baik dan ketertiban umum.
8
 Mengenai bentuk dan isi dari 

perjanjian diserahkan kepada kesepakatan pihak yang melakukan perjanjian 

kerjasama. Ini seesuai dengan ketentuan mengenai perikatan dalam kitab 

undang-undang hukum perdata, khususnya dalam Buku III KUHPerdata yang 

mempunyai sifat terbuka dan adanya asas kebebasan berkontrak.
9
 

Dengan tanggung jawab Distributor dan Pengecer dalam memenuhi 

kewajibannya bertujuan menyalurkan pupuk dari Produsen kepada Kelompok 

Petani dan memperhatikan segala akibat hukumnya, maka dapat dilihat dan 

terjadinya hubungan kontraktual (hubungan hak dan kewajiban), dengan 

sendirinya mengikat konsumen terakhir (kelompok petani) secara langsung 

akibat terlaksananya hubungan kerjasama para pihak tersebut.  

Keseimbangan dan keserasian dalam perjanjian tersurat di dalam Pasal 

1320 BW, hanya apabila dalam keadaan in concerto ada keseimbangan dan 

keserasian maka tercapailah kesepakatan atau consensus yang sah antara pihak 

untuk mempertegas pemahaman tersebut diajukan mengenai 

“ketidakseimbangan” (ketidakserasian). Untuk penerapannya hakim 

memerhatikan adanya indikasi /patokan tertentu yang merupakan dasar bagi 

                                                             
8
 Wirjono Prodjodikoro, Hukum Perdata tentang Persetujuan-Persetujuan 

Tertentu,(Bandung : Sumur, 1985), h.17. 
9
Ibid 



 7 

kesimpulan bahwa telah terjadi penyalahgunaan keadaan  yang dimungkinkan 

karena adanya ketidakseimbangan dan ketidakserasian kedudukan para pihak
10

 

Perjanjian kerjasama PT. pertani dengan pengecer dilakukan dalam 

perjanjian tertulis, agar mempunyai bukti sah dan kuat bagi para pihak yang 

bersangkutan. Perjanjian kerjasama ini dibuat berdasarkan akta dibawah 

tangan yaitu perjanjian tertulis tidak dibuat dihadapan pejabat yang berwenang 

(Notaris) melainkan dibuat berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak yang 

mengadakan perjanjian kerjasama. 

Praktik kehidupan masyarakat pada umumnya, norma-norma yang 

berlaku dan larangan sering kali dilanggar. Pelanggaran yang terjadi 

dikemudian hari dipengaruhi oleh faktor lingkungan, perekonomian yang 

sangat lemah maupun krakter manusia yang mempunyai itikad buruk. 

Termasuk kegiatan bisnis dalam pembuatan kontrak kerjasama ini, dimana 

adanya para pihak  yang melakukan wanprestasi atau melanggar perjanjian 

dengan menjual pupuk bersubsidi diatas Harga Eceran Tertinggi (HET) 

Sebagaimana dalam pasal 1 ayat (2) perjanjian ini telah dijelaskan “bahwa 

para pihak tidak boleh menjual pupuk bersubsidi di atas Harga Eceran 

Tertinggi, tapi pada praktiknya ada beberapa para pihak yang melnggar 

perjanjian atau ingkar janji, jika terjadi adanya pihak pihak yang merasa 

dirugikan maka timbul sengketa atau perselisihian para pihak mengadakan 

kontrak karena tidak terpenuhi prestasi, maka menimbulkan dampak negatif 

yang sangat merugikan bagi masing-masing pihak tersebut. 
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Pelanggaran dapat terjadi disebabkan adanya perbuatan wanprestasi 

dan perbuatan melawan hukum dari salah satu pihak yang mengadakan 

perjanjian dan menimbulkan kerugian bagi pihak lain, perjanjian kerjasama ini 

harus dilaksanakan dengan dasar itikad baik dan rasa kepercayaan satu sama 

lain yang saling mengikatkan diri, merupakan salah satu asas dalam hukum 

perjanjian ini untuk mencapai satu sisi tujuan hukum, yaitu sisi keadilan 

mencapai sisi kepastian hukum. Oleh karena itu sisi kepastian hukum dapat 

dicapai, apabila isi perjanjian dilaksanakan secara tegas dan adil. 

Sebaliknya apabila dalam pelaksanaan perjanjian tersebut tidak 

melakukan kewajiban yang disepakati sebelumya disebabkan adanya 

perbuatan wanprestasi atau perbuatan melawan hukum, maka timbulnya 

pelanggaran dalam hukum perjanjian. Misalnya pelanggaran itu terjadi 

disebabkan salah satu pihak pengecer yang tidak memenuhi atau melanggar 

kewajibannya dan ketidaksesuaian dalam pendistribusian dari pihak 

distributor. Maka akan ditimbulkan adanya konflik kepentingan para pihak 

karena tidak terpenuhi prestasinya dan mengakibatkan timbulnya akibat 

hukum dalam perjanjian kerjasama tersebut. 

Dengan demikian jelaslah dikemukakan bahwa apa sebenarnya yang 

dimaksud dengan perjanjian kerjasama antara Distributor PT. Pertani (Persero) 

Cabang Riau  dengan pengecer resmi yang ditunjuknya dan mengetahui 

berbagai masalah yang melingkupinya, maka dengan demikian penulis tertarik 

untuk melakukan penelitian yang berkaitan dengan pendistribusian pupuk 

bersubsidi berdasarkan perjanjian kerjasama yang dilakukan oleh Distributor 

dengan pengecer, dengan judul “Pelaksanaan  Perjanjian  kerja sama 
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antara Distributor PT.Pertani (Persero) Cabang Riau dengan Pengecer 

Ditinjau dari  Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 15/M-

DAG/PER/4/2013 tentang Penyaluran dan Pengadaan Pupuk Subsidi” 

 

B. Batasan Masalah 

Penulis membatasi masalah ini mengenai pelaksanaan pendistribusian 

pupuk bersubsidi berdasarkan peranjian kerjasama  antara PT. Pertani dengan 

pengeccer yang menggunakan prinsip 6 (enam) tepat yaitu tepat jenis,tepat 

jumlah, harga, tempat, waktu, dan mutu Lini IV yaitu kepada petani 

berdasarkan RDKK (Rencana Defenitif kebutuhan kelompok tani),  dan apa 

saja akibat hukum bagi para pihak yang melanggar ketentuan klausula dalam   

surat perjanjian jual beli (SPJB) . 

 

C. Rumusan Masalah 

1. Bagaimana pelaksanaan Perjanjian kerjasama pendistribusian pupuk 

bersubsidi yang dilakukan oleh distributor dengan pengecer ditinjau dari 

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 15/M-DAG/PER/4/2013 tentang 

penyaluran dan pengadaan pupuk subsidi.? 

2. Bagaimana Akibat Hukum yang ditimbulkan atas Perjanjian Jual Beli yang 

dilakukan Distributor PT. Pertani dengan Pengecer Resmi pupuk 

bersubsidi apabila telah melanggar ketentuan klausula dalam perjanjian? 
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D. Tujuan dan Manfaat penelitian  

1. Tujuan Penelitian  

Berdasarkan permasalahan yang dikemukakan di atas, maka tujuan 

yang hendak dicapai dalam penulisan ini adalah: 

a. Untuk mengetahui pelaksanaan perjanjian  kerjasam pendistribusian 

pupuk subsidi yang dilakukan oleh PT. Pertani dengan pengecer  

berdasarkan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 15/M-

DAG/PER/4/2013 tentang penyaluran dan pengadaan pupuk subsidi 

b. Untuk mengetahui Akibat Hukum yang ditimbulkan atas perjanjian 

Jual Beli tersebut apabila telah melanggar ketentuan klausula dalam 

perjanjian.  

2. Manfaat Penelitian  

Manfaat yang diharapkan dari penelitian yang dilakukan  oleh 

penullis adalah : 

a. Secara teoritis, untuk menambah pengetahuan Penulis tantang  

pelaksanaan perjanjian kerjasama pendistribusian pupuk bersubsidi 

berdasarkan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 15/M-

DAG/PER/4/2013 tentang penyaluran dan pengadaan pupuk subsidi 

b. Secara praktis, diharapkan agar dapat menjadi bahan masukan bagi 

penulis dan dapat pula bermanfaat bagi masyarakat pada umumnya dan 

khususnya Mahasiswa/i, agar dapat memahami dan menambah 

wawasan pengetahuan terutama mengenai pendistribusian penyaluran 

pupuk bersubsidi kepada kelompok tani. 
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E. Metode Penelitian  

Metode merupakan suatu cara untuk mencapai tujuan dimana dengan 

tujuan tersebut digunakan  langkah-langkah apa yang sebenarnya dipakai, 

sehingga tujuan tersebut dapat dicapai. Berkaitan dengan penyusunan skripsi  

ini, metode yang digunakan adalah suatu cara untuk menyelesaikan masalah 

yang telah dirumuskan dengan mengadakan penelitian serta pengumpulan 

data-data .  

1. Jenis Penelitian  

Dilihat dari Jenis penelitian ini tergolong penelitian hukum 

sosiologis yaitu jenis Penelitian yang dilakukan secara langsung, dimana 

peneliti langsung kelapangan untuk melihat kondisi pelaksanaan kerjasama  

pendistribusian pupuk subsidi oleh  PT. Pertani  sebagai distributor  dan 

pengecer resmi sebagai penyalur langsung  kemasyarkat tani. kenyataan 

atau fakta yang terjadi itu dilihat dalam prekfektif ilmu hukum dan 

dihubungkan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.sedang 

dilihat dari sifatnya penelitian ini bersifat deskriftif, sehingga dapat 

memberikan gambaran tentang Wanprestasi dan perbuatan melawan 

hukum atas pelaksanaan perjanjian kerjasama antara PT. Pertani dengan 

pengecer tersebut. 

2. Lokasi Penelitian  

Penelitian ini dilakukan di PT. Pertani cabang Riau  yang 

beralamat  di Jl. Rose No. 7, Labuh Baru, Pekanbaru.  Alasan pemilihan 

lokasi ini adalah dikarenakandiduga pelaksanaan perjanjian kerjasama 
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yang dilakukan antara PT. Pertani dengan pengecer selaku penyalur resmi  

melakukan ingkar janji atau wanprestasi.   

3. Subjek dan Objek Penellitian  

Sebagai subjek penelitian ini adalah PT. Pertani cabang riau 

(persero) dan Pengecer,sedangkan yang menjadi objek penelitian ini 

adalah pelaksanaan pendistribusian pupuk subsidi berdasarkan surat 

perjanjian jual beli yang dilakukan oleh PT. Pertani sebagai Distributor  

dan pengecer resmi sebagai penyalur langsung ke masyarkat tani. 

4. Populasi dan Sampel  

Populasi adalah keseluruhan atau himpunan  objek  dengan ciri 

yang sama. Sampel adalah sebagian populasi yang dapat mewakili 

keseluruhan subjek penelitian yang mempermudah peneliti dalam 

penelitian.
11

 adapun metode pengambilan sampel pada penelitian ini 

adalah Purposive Sampling yaitu peneliti menentukan sendiri populasi 

yang akan dijadikan sampel dalam penelitian ini, yang dapat mewakili 

terhadap populasi yang ada sehingga terjawab pokok permasalahan yang 

peneliti angkat.
12

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
11

 Bambang Suyono, Metodologi Penelitian Hukum, (Jakarta: PT Raja Grafinda 

Persada,1997), h. 25. 
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Tabel 1.I 

Jumlah Populasi dan sampel 

No Responden Jumlah Populasi Jumlah Sampel 

1 Kepala Cabang 1 orang 1 orang 

2 Kasi.pemasran, 

kasi.adm.umum,  

 

2 orang 2 orang 

3 

4 

Pengecer resmi 

Kelompok Tani 

32 Pengecer resmi 

160 Kelompok Tani 

2 Pengecer 

2 Kelompok Tani 

Jumlah 195 7 

Sumber data:PT. Pertani 

5. Sumber Data 

Data yang dikumpulkan dalam penelitian ini dapat digolongkan 

menjadi dua,antara lain.
13

 

a. Data primer, yaitu data yang diperoleh langsung dari sumbernya,baik 

melalui wawancara, observasi maupun laporan dalam bentuk 

dokumentidak resmi yang kemudian diolah oleh peneliti. 

b. Data sekunder, data yang diperoleh dari dokumen-dokumen 

resmi,buku-buku yang berhubungan dengan objek penelitian, hasil 

penelitian, dalam bentuk laporan, skripsi, tesis, disertasi dan peraturan 

perundang-undangan. 

6. Metode Pengumpulan Data  

Alat pengumpulan data yang dipergunakan dalam penelitian ini 

dilakukan dengan cara yaitu :
14
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 Zainuddin ali, Metode Penelitian Hukum,(Jakarta: Sinar Grafika, 2010) , h. 106 
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a. Observasi  

Hardiansyah mendefinisikan observasi sebagai suatu proses 

melihat,mengamati dan mencermati,serta merekam prilaku secara 

sistematis untuk tujuan tertentu.
15

 

Observasi yaitu penulis melakukan pengamatan langsung 

dilapangan untuk mendapatkan gambaran secara nyata baik terhadap 

subjek maupun objek penelitian.
16

 

Tujuan observasi ini adalah untuk melihat dan bagaimana 

pelaksanaan perjanjian kerjasama yang dibuat oleh PT. Pertani dan 

pengecer resmi yang ditunjuk,yang ditinjau dari Peraturan menteri 

perdagangan Nomor 15/M-DAG/PER/4/2013 tentang penyaluran dan 

pengadaan pupuk subsidi. 

b. Wawancara  

Yaitu metode yang digunakan untuk memperoleh informasi 

secara langsung dan mendalam, melalui Tanya jawab dengan 

Responden,mengenai data yang penulis perlukan dalam penelitian hal 

ini dengan pihak yang melakukan perjanjian kerjasama  

c. Studi Kepustakaan, yaitu dengan cara mengumpulkan buku-buku 

referensi, literature-literatur, catatan-catatan, dan undang-undang yang 

ada hubungan dengan masalah penelitian.
17
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 Haris Herdiansyah, Metode Kualitatif untuk ilmu-ilmu social,(Jakarta: Salemba 

Humanika, 2010), h. 106 
16

Hajar.M, Metode Penelitian Hukum, (Fakultas Syariah Dan Ilmu Hukum UIN SUSKA, 

2011), h. 50 
17

Ibid, h. 53. 



 15 

7. Analisa Data  

Data yang diperoleh  dari hasil wawancara penulis sajikan dalam 

bentuk uraian dengan memperhatikan undang-undang serta pendapat para 

ahli yang berkenaan dengan penulisan dan penelitian ini. Kemudian dalam 

menarik kesimpulan penulis menggunakan metode berfikir dedukatif yang 

mana cara penarikan kesimpulan dari yang bersifat umum kepada yang 

bersifat khusus. 
18

 

 

F. Sistematika Penulisan 

BAB I  : PENDAHULUAN  

  Pada bab ini penulis menguraikan tentang Latar Belakang, 

Batasan masalah, Rumusan Masalah, Tujuan dan Manfaat 

Penelitian, Metode Penelitian, dan  Sistematika Penulisan. 

BAB II : GAMBARAN UMUM 

  Pada bab ini penulis akan membahas  letak geografis 

penelitian,kegiatan Visi dan Misi, serta struktur organisasi dan 

penunjukan pengecer resmi oleh PT. Pertani (persero) Cabang 

Riau selaku Distributor dalam penyaluran pupuk bersubsidi.  

BAB III : TINJAUAN PUSTAKA 

  Pada bab ini penulis menyajikan tentang teori-teori yang 

berhubungan dengan Tinjauan Umum perjanjian, dan perjanjian 

jual beli, Wanprestasi dan akibat hukumnya, pengertian 

pelaksanaan penyaluran dan pengadaan pupuk bersubsidi 

berdasrkan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 15/M-

                                                             
18

Soerjono Soekanto, op.cit.,h. 252. 
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DAG/PER/4/2013 tentang penyaluran dan pengadaan pupuk 

subsidi. 

BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

  Pada bab ini menguraikan tentang Pelaksanaan Perjanjian  

pendistribusian pupuk bersubsidi oleh pengecer resmi dengan 

Distributor PT. Pertani (Persero) Cabang Riau dan akibat hukum 

dari wanprestasi dalam pelaksanaan perjanjian  penyaluran 

pupuk bersubsidi. dalam perjanjian kerjasama antara distributor 

dan pengecer resmi dalam pendistribusian pupuk bersubsidi  

yang ditinjau dari Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 15/M-

DAG/PER/4/2013 tentang penyaluran dan pengadaan pupuk 

bersubsidi. 

BAB V : KESIMPULAN DAN SARAN 

  Pada bab ini penulis memberikan kesimpulan dari hasil 

penelitian dan selanjutnya memberikan saran-saran yang 

ditujukan untuk perbaikan perusahaan yang akan datang. 

DAFTAR PUSTAKA 

LAMPIRAN 


