
 

V.  PENUTUP 

A. Simpulan 

 

Setelah melakukan pembahasan terhadap data yang diperoleh dalam penelitian 

maka sebagaimana penutupan dari pembahasan atas permasalahan dalam skripsi 

ini, penulis menarik simpulan: 

1. Faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya kejahatan penyalahgunaan BBM 

bersubsidi tanpa izin terdapat dua faktor yaitu faktor intern dan ekstern. 

Faktor intern meliputi faktor Individu atau faktor dari dalam diri individu 

tersebut, dan yang kedua adalah faktor psikologi. Faktor ekstern meliputi 

faktor ekonomi, faktor lingkungan, kemudian faktor kesempatan, dan faktor 

kurangnya pengawasan dari pihak berwenang atau terkait. Menurut 

narasumber dan penulis, faktor diatas merupakan beberapa faktor yang paling 

dominan yang melatarbelakangi terjadinya suatu kejahatan penyalahgunaan 

BBM bersubsidi tanpa izin.  

 

2. Upaya penanggulangan kejahatan penyalahgunaan BBM bersubsidi tanpa izin 

dapat dilakukan melalui upaya preventif dan represif. Upaya preventif (non 

penal) dapat dilakukan dengan ditingkatkannya pengamanan dan pengawasan 

terhadap SPBU, melakukan operasi rutin dan pemantauan terhadap SPBU, 
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kerjasama dan partisipasi masyarakat, sosialisasi pentingnya distribusi BBM 

tepat sasaran, pemetaan tempat-tempat rawan penyelewengan SPBU, serta 

himbauan sanksi tegas terhadap pelaku. Sedangkan upaya represif (penal) 

yang dapat ditempuh sebagai upayaa penanggulangan terhadap kejahatan 

penyalahgunaan BBM bersubsidi tanpa izin adalah dengan memberikan 

sanksi pidana atau penjatuhan pidana sebagaimana diatur dalam UU No. 22 

Tahun 2001 tentang Minyak Bumi dan Gas. 

 

B. Saran 

 

Adapun saran yang perlu diajukan penulis adalah. 

1. Faktor yang menciptakan kesempatan untuk melakukan kejahatan dapat 

ditemukan di lingkungan fisik maupun lingkungan sosial. Maka dari itu 

faktor internal  yang dapat diupayakan yaitu bagi individu diharapkan untuk 

dapat mengontrol prilaku dan pergaulan diri sendiri di dalam lingkungan 

masyarakat maupun dalam lingkungan keluarga,  agar tidak terjerumus dalam 

penyimpangan sosial yang bersifat negatif dan pada akhirnya dapat memicu 

kejahatan. Faktor eksternal diantaranya adalah disebabkan adanya faktor 

situasional, upaya yang dapat dilakukan ialah dengan cara meningkatkan taraf 

kehidupan dan mengurangi kemiskinan, pergaulan yang baik di lingkungan, 

dan ditingkatkannya pengamanan melalui patroli. 

 

2. Perlu ditingkatkan kembali upaya-upaya preventif (pencegahan) seperti 

peningkatan pengawasan dan kerjasama dari pihak-pihak yang terkait dan 

terlibat. Hal tersebut bertujuan demi tercapainya suasana yang aman, nyaman, 

dan kondusif. Secara represif (penal) Aparat penegak hukum seperti 
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Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan dan masyarakat sebaiknya saling 

meningkatkan kerjasama dalam hal upaya penanggulangan kejahatan 

penyalahgunaan BBM bersubsidi tanpa izin. 

  

 

 


