
 

II. TINJAUAN PUSTAKA 

A. Pengertian Kriminologi 

Kriminologi merupakan ilmu pengetahuan yang mempelajari tentang kejahatan. 

Nama kriminologi ditemukan oleh P. Topinard (1830-1911) seorang ahli 

antropologi Perancis. Secara harfiah berasal dari kata “crimen”yang berarti 

kejahatan atau penjahat dan“logos” yang berarti ilmu pengetahuan, maka 

kriminologi dapat berarti ilmu tentang kejahatan atau penjahat.  

Dalam memberikan pengertian ataupun rumusan apa yang disebut dengan 

kriminologi pada dasarnya belum terdapat suatu definisi yang sama antara 

pendapat yang satu dengan pendapat-pendapat penulis lainnya, hal ini disebabkan 

adanya perbedaan pandangan para sarjana-sarjana kriminologi. Namun demikian 

dalam hal memberikan rumusan apa yang dimaksud dengan kriminologi, maka 

penulis akan mencoba mengemukakan pengertian kriminologi baik ditinjau dari 

segi tata bahasa (etimologi) dan juga beberapa pendapat dari para sarjana.  

Secara etimologi, kriminologi sebagaimana yang dimuat dalam buku karangan 

Edimarwan, yang berjudul Selayang Pandang Tentang Kriminologi menyebutkan 

bahwa kriminologi berasal dari dua suku kata, yaitu Crime = kejahatan, Logos = 

ilmu pengetahuan. Maka jika diartikan secara lengkap, kriminologi adalah ilmu 

pengetahuan yang mempelajari tentang seluk beluk kejahatan. 
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Kriminologi dalam arti sempit adalah mempelajari kejahatan, sedangkan dalam 

arti luas kriminologi, mempelajari penologi dan metode-metode yang berkaitan 

dengan kejahatan dan masalah prevensi kejahatan dengan tindakan-tindakan yang 

bersifat non punitif. 

W.A Bonger memandang kriminologi sebagai ilmu pengetahuan yang bertujuan 

menyelidiki gejala kejahatan seluas-luasnya.
1
 Dengan diterapkannya kriminologi 

sebagai disiplin ilmu yang normatif atau disiplin ilmu yang bersifat faktual maka 

sudah menjadi suatu kewajiban bagi para kriminolog untuk menyumbangkan 

bahan-bahan faktual yang diperlukan oleh para penyusun undang-undang bagi 

pembaharuan hukum pidana atau perubahan hukum pidana yang berlaku untuk 

menuju arah yang lebih baik.
2
 

Berkaitan dengan luasnya obyek kriminologi, maka ilmu pengetahuann ini 

memerlukan sumbangan dari ilmu bantu yang merupakan bagian dari kriminologi 

yaitu : 

1. Antropologi kriminil, adalah ilmu pengetahuan tentang manusia jahat 

(somatis). 

2. Sosiologi kriminil, adalah ilmu pengetahuan tentang kejahatan sebagai 

gejala masyarakat. 

3. Psycologi kriminil, adalah ilmu pengetahuan tentang kejahatan dipandang 

dari sudut ilmu jiwa. 

4. Psyco dan neuro-pathologi kriminil, adalah ilmu pengetahuan tentang 

penjahat yang sakit jiwa atau urat syarafnya. 

                                                           
1
 Bonger, WA, Inleiding tot de criminologie terjemahan oleh R.A. Koesnoen  Pengantar Tentang 

Kriminologi, Jakarta, Pembangunan, 1962,  hlm. 7 
2
 B. Simandjuntak, Pengantar Kriminologi dan Patologi Sosial, Bandung, Tarsito, 1981, hlm. 2. 
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5. Paenologi, adalah ilmu pengetahuan tentang timbulnya dan 

pertumbuhannya hukuman, arti dan faedahnya. 

6. Kriminologi yang dilaksanakan, adalah hygiene kriminil dan politik 

kriminil. 

7. Kriminalistik (police scientifique) adalah ilmu pengetahuan untuk 

dilaksanakan, yang menyelidiki teknik kejahatan dan pengusutan 

kejahatan. 
3
 

Dengan cakupan bidang yang meliputi suatu proses pembentukan hukum dan 

penegakan hukum, maka kriminologi mempunyai banyak permasalahan yang 

menjadi sasaran penelitiannya cenderung dibagi-bagi dalam kategori-kategori 

utama sebagai berikut :
4
 

1. Perumusan kejahatan dan penjahat. 

2. Asal-usul hukum pidana. 

3. Epidemilogi kejahatan. 

4. Psikologi sosial tindakan dan karir kejahatan. 

5. Sosiologi kriminalitas. 

6. Reaksi-reaksi sosial atas kejahatan.
5
 

Herman Manheim mengemukakan bahwa arti penting penelitian kriminologi 

sedikitnya mencakup  

                                                           
3
 Topo Santoso, Eva Achjani Zulfa, Kriminologi, Jakarta, Rajawali Pers, 2001, hlm. 9-12. 

4
 Bonger, WA, Inleiding tot de criminologie terjemahan oleh R.A. Koesnoen  Pengantar Tentang 

Kriminologi, Jakarta, Pembangunan, 1962,  hlm. 7 
5
 Mulyana W. Kusumah, Kejahatan dan Penyimpangan, Jakarta, YLBHI, 1988, hlm. 3. 
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a. Akan meluruskan atau paling sedikit mengurangi kepercayaan yang salah 

mengenai sebab musabab kejahatan serta mencari berbagai cara 

pembinaan narapidana yang lebih baik. 

b. Dalam sisi positifnya suatu penelitian dapat bermanfaat untuk 

meningkatkan pembinaan pelanggaran hukum dan lebih jauh 

menggantikan cara yang usang dalam pembinaan pelanggar hukum. 

c. Karena hasil penelitian kriminologi lambat laun memberikan hasil, 

terutama melalui penelitian kelompok kontrol dan penelitian ekologis yang 

mneyediakan bahan-bahan keterangan yang sebelumnya tidak bersedia 

mengenai delikuen dan mengenai ciri-ciri berbagai wilayah tempat tinggal 

dalam hubungannya dengan kejahatan. 

Menurut E. Sutherland memberikan bahwa kriminologi adalah seperangkat 

pengetahuan yang memandang kejahatan sebagai fenomena sosial. Termasuk 

didalamnya proses pembuatan Undang-Undang da reaksi terhadap pelanggaran 

undang-undang.
6
 

Sutherland merumuskan kriminologi sebagai keseluruhan ilmu pengetahuan yang 

bertalian dengan perbuatan jahat sebagai gejala sosial (The body of knowledge 

regarding crime as a social phenomenon). Menurut  Sutherland kriminologi 

mencakup proses-proses pembuatan hukum, pelanggaran hukum dan reaksi atas 

pelanggaran hukum. Kriminologi olehnya dibagi menjadi tiga cabang ilmu utama 

yaitu: 

 

1. Sosiologi Hukum 

                                                           
6
 Soerjono Soekanto, Hengki Liklikuwata, Mulyana W. Kusumah, Kriminologi,  Suatu Pengantar, 

Jakarta, Ghalia Indonesia, 1986, hlm. 8. 



23 
 

Kejahatan itu adalah perbuatan yang oleh hukum dilarang dan diancam dengan 

suatu sanksi. Jadi yang menentukan bahwa suatu perbuatan itu adalah kejahatan 

adalah hukum. Di sini menyelidiki seab-sebab kejahatan harus pula menyelidiki 

faktor-faktor apa yang menyebabkan perkembangan hukum (khususnya hukum 

pidana). 

 

2. Etiologi kejahatan  

Merupakan cabang ilmu kriminologi yang mencari sebab musabab dari kejahatan. 

Dalam kriminologi, etiologi kejahatan merupakan kajian yang paling utama. 

 

3. Penology 

Pada dasarnya merupakan ilmu tentang hukuman, akan tetapi Sutherland 

memasukkan hak-hak yang berhubungan dengan usaha pengendalian kejahatan 

baik represif maupun preventif. 

 

Herman Mannheim dalam buku Soedjono Dirjosisworo mengemukakan bahwa 

arti penting penelitian kriminologi sedikitnya mencakup: 

a. Akan menelusurkan atau paling sedikit mengurangi kepercayaan yang salah 

terutama yang menyangkut sebab-sebab kejahatan serta mencari berbagai 

cara pembinaan narapidana yang baik.
7
 

b. Dalam sisi positifnya suatu penelitian dapat bermanfaat untuk meningkatkan 

pembinaan pelanggaran dan lebih jauh menggantikan cara dalam pembinaan 

pelanggaran hukum. 

c. Karena hasil penelitian kriminologi lambat laun memberikan hasil terutama 

melalui penelitian kelompok kontrol dan penelitian ekologis yang 

                                                           
7
 Soedjono Dirjosisworo, Op. Cit, hlm. 156. 
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menyediakan bahan keterangan yang sebelumnya tidak tersedia mengenai 

non delikuen dan mengenai ciri-ciri berbagai wilayah tempat tinggal dalam 

hubungan dengan kejahatan. 

 

Seperti dikatakan bahwa kriminologi membahas masalah kejahatan, maka timbul 

pertanyaan sejauh manakah suatu tindakan dapat disebut kejahatan? Secara formal 

kejahatan dapat dirumuskan sebagai suatu perbuatan yang oleh negara diberi 

pidana (Misdaad is een ernstige anti sociale handeling, seaw tegen de staat 

bewust reageer). Dalam hal pemberian pidana ini dimaksudkan untuk 

mengembalikan keseimbangan yang terganggu akibat perbuatan itu.  

Keseimbangan yang terganggu itu adalah ketertiban masyarakat dan masyarakat 

menjadi resah. Terkadang tindakan itu tidak sesuai dengan tuntutan masyarakat, 

yang dimana masyarakat bersifat dinamis, maka tindakan pun harus dinamis 

sesuai dengan irama perubahan masyarakat. Ketidaksesuaian tersebut dipengaruhi 

oleh faktor waktu dan tempat. Masyarakat menilai dari segi hukum bahwa sesuatu 

tindakan merupakan kejahatan sedang dari segi sosiologi (pergaulan) bukan 

kejahatan. Inilah yang disebut kejahatan yuridis. Sebaliknya bisa terjadi suatu 

tindakan dilihat dari segi sosiologis merupakan kejahatan, sedang dari segi yuridis 

bukan kejahatan. Inilah yang disebut kejahatan sosiologis (kejahatan 

kriminologis) 
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B. Tinjauan Umum BBM 

 

1.  Penyalahgunaan BBM 

Era globalisasi yang ditandai dengan meningkatnya komunikasi dan interaksi 

antar individu menyebabkan potensi terjadinya beragam permasalahan antar 

individu atau kelompok masyarakat. permasalahan yang kerapkali muncul seiring 

dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi adalah kehadiran berbagai 

jenis kejahatan yang berbasis teknologi informasi, seperti, pencucian uang (money 

laundering), cyber crime, penyelundupan, penyalahgunaan dan berbagai kejahatan 

intelektual yang lain. 

Bidang Migas (Minyak dan Gas Bumi) terutama Bidang Hilir pendistribusian 

Bahan Bakar Minyak (BBM) menjadi hal vital bagi masyarakat. Banyak kegiatan 

ekonomi, baik pada proses produksi dan distribusi membutuhkan BBM yang tiap 

tahunnya terus bertambah. Sementara di sisi lain ketersediaan  BBM ini 

cenderung terus menurun, perbedaan harga atau yang dikenal dengan disparitas 

antara harga BBM bersubsidi dengan BBM non subsidi juga terasa sangat jauh, 

hal ini menjadi salah satu memicu terjadinya penyelewengan. 

Penyalahgunaan adalah pemanfaatan kegunaan di luar yang dimaksudkan, yaitu 

tidak menggunakan sebagai mana mestinya atau tidak mendapat izin dan tidak 

secara legal. Penyalahgunaan BBM disini mempunyai artian bahwa BBM tersebut 

tidak digunakan atau dimanfaatkan sebagai mana mestinya, terjadi adanya 

penyelewengan atau perbuatan yang tidak mendapat izin atau ilegal dan tanpa 

dilengkapi dokumen-dokumen resmi dari pihak yang terkait atau berwajib. 
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2.  Pengertian Bahan Bakar Minyak (BBM) 

Bahan Bakar Minyak menurut Undang-undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang 

Minyak dan gas Bumi (Migas), Pasal 1 ayat (4) yaitu :  “bahan bakar yang berasal 

dan/atau diolah dari minyak  bumi.” Sedangkan minyak bumi menurut Pasal 1 

ayat 1 Undang-Undang Nomor 22 tahun 2001 tentang Minyak dan gas Bumi 

adalah:  

“hasil proses alami berupa hidrokarbon yang dalam kondisi tekanan dan 

temperatur atmofer berupa fasa cair atau padat, termasuk aspal, lilin mineral, atau 

Ozokerit dan Bitumen yang diperoleh dari proses penambangan, tetapi tidak 

termasuk batu bara atau endapan Hidrokarbon lain yang berbentuk padat yang 

diperoleh dari kegiatan yang tidak berkaitan dengan usaha kegiatan  migas”   

Istilah minyak bumi berasal dari terjemahan bahasa inggris yaitu: crude oil, 

sedangkan istilah gas bumi berasal dari terjemahan bahasa inggris, yaitu natural 

gas. Pengertian minyak bumi kita ditemukan dalam pasal 3 huruf i the petroleum  

( Tax Code, 1997) negara India. Pasal 3 huruf i berbunyi sebagi berikut: 

“Petroleum” means crude oil existing in its natural condition i.e. all kinds of 

hydrocarbons and bitumens, both in solid and in liquid form, in their natural state 

or obtained fromnatural Gas by condensation or extraction, including distillate 

and condensate (when commingled with the heavier hydrocarbons and delivered 

as a blend at the delivery point) but excluding Natural Gas’.   

 

“Petroleum berarti minyak mentah yang keberadaannya dalam bentuk kondisi 

alami, seperti semua jenis hidrokarbon bitumen, keduanya baik dalam bentuk 

padat dan cair, yang diperoleh dengan cara kondensasi (pengembunan) atau digali 

di dalamnya dengan cara distalasi (sulingan/saringan) (bilamana berkaitan dengan 

hidrokarbon yang sangat berat yang direktori sebagai bentuk campuran), tetapi 
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tidak termasuk gas alam.”  Dalam definisi ini, tidak hanya penjelasan tentang 

pengertian petroleum, tetapi juga tentang bentuknya, jenisnya dan cara untuk 

memperolehnya. Petroleum dalam definisi ini dikonstruksikan sebagai minyak 

mentah. Bentuknya berupa benda padat dan cair. Jenisnya berupa hidrokarbon dan 

bitumen. Cara memperolehnya dapat dengan kondensasi (pengembunan), digali, 

dan disuling.  

Definisi gas alam dalam Pasal 3 huruf g The Petroleum Tax Code, 1997 negara 

India sangat luas karena dalam definisi ini dijelaskan unsur-unsur gas alam dan 

proses produksinya. Proses produksi itu meliputi kondensasi dan ekstrak. Definisi 

yang lain dapat kita baca dalam Pasal 1 ayat (2) (UU MGB) adalah:   

“hasil proses alami berupa hidrokarbon yang dalam kondisi tekanan dan 

temperatur atmosfer berupa fasa Gas yang diperoleh dari proses penambangan 

migas.”   

Unsur utama minyak dan gas  bumi adalah hidrokarbon. Hidrokarbon adanya 

senyawa-senyawa organik di mana setiap molekulnya hanya mempunyai unsur 

karbon dan hidrogen saja. Karbon adalah unsur bukan logam yang banyak 

terdapat di alam, sedangkan hidrogen adalah gas tak berwarna, tak berbau, tak ada 

rasanya, menyesakkan, tetapi tidak bersifat racun, dijumpai di alam dalam 

senyawa dengan oksigen.
8
  

 

                                                           
8
 Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Jakarta, PT. Gramedia 

Pustaka Umum, 2008, 100:205-301. 
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Bahan-bahan bukan Hidrokarbon ini biasanya dianggap sebagai kotoran karena 

pada umumnya akan memberikan gangguan pada proses pengolaan minyak bumi 

dalam kilang minyak dan berpengaruh jelek terhadap mutu produk, adapun 

produk bahan bakar. 

3.  Pengertian BBM Subsidi dan BBM non Subsidi 

1. BBM Subsidi 

Definisi subsidi adalah bantuan yang diberikan  pemerintah kepada produsen atau 

konsumen agar barang atau  jasa yang dihasilkan harganya menjadi lebih murah 

dan dapat  dijangkau oleh masyarakat luas. Jenis BBM yang disubsidi oleh 

Pemerintah adalah bahan bakar yang berasal dan/atau diolah dari Minyak Bumi 

dan/atau bahan bakar yang berasal dari Minyak Bumi yang telah dicampurkan 

dengan bahan bakar lain dengan jenis, standar dan mutu (spesifikasi), harga 

volume dan konsumen pengguna tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 

angka 1 Perpres RI Nomor 34   45 tahun 2009 tentang perubahan atas Perpres 

Nomor 71 Tahun 2005 tentang Penyediaan dan Pendistribusian Jenis BBM 

Tertentu.   

Pengertian BBM subsidi adalah bahan bakar minyak yang diperuntukkan kepada 

rakyat yang telah mengalami proses subsidi. Pengertian subsidi itu sendiri adalah 

sebuah bantuan keuangan yang diberikan sebuah badan (dalam hal ini oleh 

pemerintah) kepada rakyat atau sebuah bentuk usaha. Tujuannya adalah untuk 

mempertahankan atau meningkatkan daya beli. Sementara untuk membantu 

sebuah usaha yang mengalami kemunduran, subsidi juga diperlukan agar usaha 

tersebut tetap menjadi tumpuan hidup banyak orang.  
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Dalam hubungannya dengan bahan bakar minyak, hal serupa juga diterapkan oleh 

pemerintah pada produk BBM yang dikonsumsi masyarakat. Dengan kata 

lain pengertian BBM subsidi adalah bahan bakar minyak yang dijual kepada 

rakyat dengan harga di bawah harga bahan bakar dunia. Hal ini dikarenakan 

rakyat telah mendapatkan bantuan dana dalam bentuk potongan harga sebelum 

BBM sampai ke tangan konsumen. Potongan biaya tersebut termasuk dalam 

proses pengolahan minyak mentah hingga proses distribusi bahan bakar minyak 

ke tangan konsumen. Pemerintah menerapkan demikian karena BBM dinilai 

sebagai salah satu komoditas primer yang harus diberikan subsidi  agar daya beli 

masyarakat dapat ditingkatkan. 
9
 

Subsidi jenis BBM tertentu perliter adalah pengeluaran negara yang dihitung dari 

selisih antara biaya penyediaan dan pendistribusian BBM bersubsidi dengan harga 

jual eceran netto (tidak termasuk pajak) yang dihitung berdasarkan  harga patokan 

penyediaan BBM bersubsidi sesuai dengan harga indeks pasar di kawasan Asia 

Tenggara ditambah margin dan biaya pendistribusian BBM bersubsidi ke seluruh 

NKRI. 

2. BBM non Subsidi 

Selain BBM subsidi, juga terdapat BBM non-subsidi yang tidak mendapatkan 

bantuan dana dari pemerintah dengan konsekuensi harga tentu lebih mahal dan 

kualitas minyak non-subsidi lebih baik dibanding BBM subsidi. BBM Non 

Subsidi atau Bahan Bakar Minyak non subsidi adalah Jenis bahan bakar yang 

                                                           
9
 http://www.fiskal.co.id/berita/fiskal-13/685/pengertian-BBM-subsidi-adalah#.VG39gFdr-H0 

diakses pada tanggal 10 November 2014, pukul 21.42 WIB. 

http://www.fiskal.co.id/berita/fiskal-13/685/pengertian-bbm-subsidi-adalah#.VG39gFdr-H0
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tidak disubsidi atau dibantu oleh pemerintah yang merupakan murni biaya 

produksi pengelolahan yang menjadi harga jual produk jenis BBM.  

Artinya ialah bahwa jenis BBM non-subsidi ini tidak mendapatkan bantuan dana 

dari pemerintah dan tidak ada aturan khusus bagi konsumen dalam hal pembelian 

(tidak ada larangan) karena diperuntukkan untuk masyarakat luas dari kelas 

menengah ke atas atau menengah ke bawah. Dilihat dari segi harga dan kualitas 

pun terdapat perbedaan diantara harga BBM subsidi dengan BBM non-subsidi.  

C. Pengertian Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi 

Kegiatan Usaha Hilir adalah kegiatan usaha yang berintikan atau bertumpu pada 

kegiatan usaha Pengolahan, Pengangkutan, Penyimpanan, dan/atau Niaga.  

Pengolahan adalah kegiatan memurnikan, memperoleh bagian-bagian 

mempertinggi mutu dan mempertinggi nilai tambah minyak bumi, tetapi tidak 

termasuk pengolahan lapangan. Pengangkutan adalah kegiatan pemindahan 

Minyak Bumi dan/atau hasil olahannya dari wilayah kerja atau dan tempat 

penampungan dan Pengolahan. Penyimpanan adalah kegiatan penerimaan, 

pengumpulan, penampungan dan pengeluaran Minyak Bumi. Niaga adalah 

kegiatan pembelian, penjualan, ekspor, impor Minyak Bumi dan/atau hasil 

olahannya. Terdiri dari Niaga terbatas (Trading) dan Niaga Umum (Wholesale). 

D.  Penyelenggaraan Kegiatan Usaha Hilir 

Kegiatan Usaha Hilir dilaksanakan oleh Badan Usaha yang telah memiliki Izin 

Usaha yang dikeluarkan oleh Menteri ESDM cq. Direktorat Jenderal Minyak dan 

Gas Bumi. Izin Usaha Kegiatan Usaha Hilir dibedakan menjadi: 
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a. Izin Usaha Pengolahan; 

b. Izin Usaha Pengangkutan; 

c. Izin Usaha Penyimpanan; 

d. Izin Usaha Niaga. 

Setiap Badan Usaha dapat diberi lebih dari 1 (satu) Izin Usaha sepanjang tidak 

bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 

Dalam hal Badan Usaha melakukan kegiatan usaha Pengolahan dengan kegiatan 

pengangkutan, penyimpanan dan/atau niaga sebagai kelanjutan kegiatan usaha 

Pengolahannya, maka kepada Badan Usaha hanya diwajibkan memiliki Izin 

Usaha Pengolahan.  

Izin dalam Badan Usaha sebagaimana dimaksud di atas melakukan kegiatan usaha 

niaga umum (wholesale) wajib mendapatkan Izin Usaha Niaga Umum terlebih 

dahulu.  Badan Usaha pemegang Izin Usaha Niaga Umum (Wholesale) dalam 

menyalurkan Bahan Bakar Minyak untuk pengguna skala kecil, pelanggan kecil, 

transportasi dan rumah tangga wajib menyalurkannya melalui penyalur yang 

ditunjuk Badan Usaha melalui seleksi berdasarkan perjanjian kerjasama (wajib 

mengutamakan koperasi, usaha kecil dan/atau usaha swasta nasional).  

Penyalur sebagaimana dimaksud di atas hanya dapat menyalurkan BBM dengan 

merek dagang yang digunakan atau dimiliki Badan Usaha pemegang Izin Usaha 

Umum (Wholesale). Badan Usaha pemegang Izin Usaha Niaga Umum 

(Wholesale) dapat melakukan kegiatan penyaluran secara langsung kepada 

pengguna transportasi melalui fasilitas dan sarana yang dimiliki dan dikelolanya 
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sendiri hanya sebatas paling banyak 20% dari jumlah seluruh sarana dan fasilitas 

penyaluran yang dikelola dan/atau dimilikinya.
10

 

E.  Persyaratan dan Tata Cara Pengajuan Izin Usaha 

Untuk mendapatkan Izin Usaha, Badan Usaha mengajukan permohonan Izin 

Usaha kepada Menteri melalui Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi dengan 

disampaikan tembusannya kepada BPH Migas disertai dengan kelengkapan 

persyaratan administrative dan teknis. Persyaratan Administratif adalah sebagai 

berikut: 

a. Akte Pendirian Perusahaan dan perubahannya yang telah mendapatkan 

pengesahan dari instansi yang berwenang 

b. Profil perusahaan 

c. NPWP 

d. TDP 

e. Surat Keterangan Domisili 

f. Surat Pernyataan tertulis di atas meterai mengenai kesanggupan memenuhi 

aspek keselamatan operasi, keselamatan kerja dan pengelolaan lingkungan 

hidup serta pengembangan masyarakat setempat 

g. Surat pernyataan tertulis di atas materai mengenai kesanggupan memenuhi 

ketentuan peraturan perundang-undangan 

 

                                                           
10

 https://mamanfathurochman.wordpress.com/artikel/migas-energi/hilir-migas/  diakses pada 

tanggal 10 November 2014, pukul 21.42 WIB. 

https://mamanfathurochman.wordpress.com/artikel/migas-energi/hilir-migas/
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h. Persetujuan prinsip dari Pemerintah Daerah mengenai lokasi untuk 

pembangunan fasilitas dan sarana; (tidak berlaku untuk Izin Usaha Niaga 

Terbatas (Trading) 

i. Surat pernyataan tertulis di atas materai mengenai kesediaan dilakukan 

inspeksi lapangan 

Persyaratan teknis adalah sebagai berikut: 

a. Study Kelayakan Pendahuluan (Preliminary Feasibilty Study) 

b. Kesepakatan jaminan dukungan pendanaan atau surat jaminan dukungan 

pendanaan lainnya 

c. Rencana sarana pengelolaan limbah 

d. Rencana study Lingkungan 

Untuk Izin Usaha Pengolahaan Minyak Bumi ditambahkan persyaratan sebagai 

berikut: 

a. Surat pernyataan di atas materai tentang kesanggupan menerima penunjukan 

dan penugasan dari Menteri untuk pemenuhan Cadangan Bahan Bakar 

Minyak Nasional dan kebutuhan Bahan Bakar Minyak dalam negeri. 

b. Rencana pembangunan fasilitas dan sarana termasuk konfigurasi kilang dan 

teknologi proses yang digunakan dengan jangka waktu pembangunan paling 

lama 5 tahun. 

c. Kesepakatan jaminan pasokan bahan baku minyak bumi. 

d. Rencana Produksi, standard an mutu produk, serta pemasaran produksi. 
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Untuk Izin Usaha Niaga Umum (Wholesale) ditambahkan persyaratan sebagai 

berikut: 

a. Surat pernyataan tertulis di atas materai mengenai kesanggupan menerima 

penunjukan dan penugasan dari menteri untuk menyediakan Cadangan Bahan 

Bakar Minyak Nasional dan pemenuhan kebutuhan Bahan Bakar Minyak 

dalam negeri. 

b. Rencana pembangunan fasilitas dan sarana niaga dan teknologi yang 

digunakan dengan jangka waktu paling lama 3 tahun. 

c. Kesepakatan jaminan pasokam komoditas yang diniagakan. 

d. Rencana standard an mutu komoditas yang diniagakan; 

e. Rencana merek dagang komoditas yang akan diniagakan; 

f. Rencana Wilayah Usaha Niaga Bahan Bakar Minyak. 

Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi akan melakukan penelitian dan evaluasi 

terhadap data administrative dan data teknis dan menyelesaikannya dalam jangka 

waktu paling lama 10 (sepuluh) hari. Dalam hal permohonan disetujui, Direktur 

Jenderal atas nama Menteri memberikan Izin Usaha Sementara kepada Badan 

Usaha. Izin Usaha sementara berlaku untuk jangka waktu paling lama 3 (tiga) 

tahun. Terhadap Badan Usaha yang telah memenuhi persyaratan dan 

kewajibannya sebagaimana tercantum dalam Izin Usaha sementara, Direktur 

Jenderal mengusulkan untuk menyetujui Izin Usaha. Menteri memberikan Izin 

Usaha dalam jangka waktu 10 hari kerja setelah diterimanya usulan sebagaimana 

dimaksud di atas. Izin Usaha berlaku untuk jangka waktu paling lama 20 (dua 

puluh) tahun. 


