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A. Latar Belakang  

Negara Indonesia merupakan negara kepulauan yang mempunyai  

kekayaan alam yang berlimpah, kekayaan tersebut semata mata untuk 

meningkatkan taraf hidup bangsa Indonesia serta mewujudkan masyarakat 

yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang Undang Dasar 

1945. Minyak dan Gas Bumi merupakan salah satu kekayaan alam terbesar 

yang dimiliki Indonesia. Pertambangan Indonesia menghasilkan Minyak dan 

Gas Bumi yang merupakan sumber daya alam strategis yang terbaharukan 

(habis) serta merupakan komoditas vital yang menguasai hajat hidup orang 

banyak. Komoditas ini juga mempunyai peranan penting dalam perekonomian 

nasional sehingga pengelolaannya harus dapat secara maksimal memberikan 

kemakmuran dan kesejahteraan rakyat.  

Peraturan Pemerintah ini membuat sebuah perusahaan untuk mengelola 

minyak gas dan bumi di Indonesia yaitu PT. Pertamina. Semenjak didirikan 

pada tanggal 10 Desember 1957. PT. Pertamina diberikan hak pengelolaan 

sepenuhnya oleh pemerintah. Pada tahun 1999 dibuat Undang Undang Nomor 

5 tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha 

Tidak Sehat.    1 

1 Siswanto, Analisis Risiko Penyaluran, Pelaporan dan Penetapan Harga Jual Eceran BBM Minyak 

Solar Bersubsidi. Jurnal Substansi, Vol 1, 2017. No 1. 
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Perkembangan zaman dalam era globalisasi yang semakin modern saat 

ini mengharuskan setiap orang melakukan pergerakan dengan cepat. Hal ini 

menyebabkan semakin berkembangnya jenis-jenis alat transportasi berbasis 

motor, mobil baik alat transportasi umum maupun pribadi. Banyak kendaraan 

motor dan mobil di indonesia mengakibatkan kebutuhan konsumen akan 

BBM sangat besar, khususnya bagi konsumen yang memiliki kendaraan. 

Maka sangatlah penting bagi pengadaan BBM diadakan dan dikelola oleh 

pemerintah. Bahan Bakar Minyak adalah salah satu unsur vital yang 

diperlukan dalam pelayanan kebutuhan masyarakat umum baik di negara-

negara miskin, berkembang maupun di negara-negara yang telah berstatus 

negara maju sekalipun.2 Pemanfaatan Bahan Bakar Minyak (BBM), dewasa 

ini tidak saja berimplikasi pada kebijakan-kebijakan luar negeri suatu negara 

yang berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi negara itu 

sendiri, namun juga berdampak secara global yang mengakibatkan 

penderitaan umat manusia.  

Kebijakan luar negeri suatu negara dalam hal ini terkait pemanfaatan 

bahan bakar minyak yang dimulai dengan upaya penguasaan terhadap 

sumber-sumber cadangan utama minyak bumi di beberapa tempat. Padahal 

tempat-tempat yang dimaksud telah berstatus sebagai negara merdeka dengan 

kewajiban hukum yang berlaku di negaranya.3    

2 BPH Migas, Komoditas Bahan Bakar Minyak (BBM), Penerbit BPH Migas RI, Jakarta, 2005.  

3 Y.Sri Susilo. Subsidi Bahan Bakar Minyak (BBM) dan Perekonomian Indonesia. Pustaka Baru, 

yogyakarta.2013  
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Pasal 1 ayat (1) UU No 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi 

menjelaskan bahwa minyak bumi adalah hasil proses alami berupa 

hidrokarbon yang dalam kondisi tekanan dan temperatur atmosfer berupa fasa 

cair atau padat, termasuk aspal, lilin mineral atau ozokerit, dan bitumen yang 

diperoleh dari proses penambangan, tetapi tidak termasuk batubara atau 

endapan hidrokarbon lain yang berbentuk padat yang diperoleh dari kegiatan 

usaha minyak dan gas bumi. Minyak bumi sebagai sumber daya alam yang 

strategis yang terkandung di dalam wilayah hukum pertambangan Indonesia 

merupakan kekayaan nasional yang dikuasai oleh negara.  

 Subsidi Bahan Bakar Minyak (BBM) adalah bahan bakar minyak yang 

diperuntukkan kepada rakyat yang telah mengalami proses subsidi dan diatur 

dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2012 tentang Anggaran Pendapatan 

dan Belanja Negara yang berisi macam-macam subsidi yang diberikan 

pemerintah termasuk subsidi BBM. Agar BBM bersubsidi dapat 

dimanfaatkan oleh para pihak yang benar-benar berhak, proses penyaluran 

BBM bersubsidi perlu mendapatkan perhatian secara serius. salah satu tujuan 

hukum adalah keadilan menurut Pancasila yaitu keadilan yang seimbang, 

artinya kesinambungan diantara individu, kepentingan masyarakat dan 

kepentingan penguasa.4  

Posisi yang lemah, salah satu peraturan perundang-undangan yang 

memuat tentang sanksi pidana adalah peraturan perundang undangan di 

4 Kansil, C. S. T. Pengantar Ilmu Hhukum dan Tata Hukum Indonesia, Balai Pustaka, Jakarta. 

1989. 
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bidang minyak dan gas bumi yaitu Undang-Undang Nomor 22 tahun 2001 

tentang Minyak dan Gas Bumi. Undang-Undang Minyak dan Gas Bumi 

memuat substansi pokok mengenai ketentuan bahwa minyak dan gas bumi 

sebagai sumber daya alam strategis yang terkandung di dalam wilayah 

pertambangan di Indonesia merupakan kekayaan nasional yang dikuasai oleh 

negara, dan penyelenggaraannya dilakukan oleh pemerintah sebagai 

pemegang kuasa pertambangan pada  kegiatan usaha hulu.  

Pembentukan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak 

dan Gas Bumi menjadi dasar perubahan signifikan dalam sistem pengaturan 

tentang hal-hal dengan pelaksanaan kegiatan usaha minyak dan gas bumi, di 

antaranya pengelompokan Kegiatan Usaha Hulu dan Kegiatan Usaha Hilir 

minyak dan gas bumi. Subsidi Bahan Bakar Minyak (BBM) adalah bahan 

bakar minyak yang diperuntukkan kepada rakyat yang telah mengalami 

proses subsidi dan diatur dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2012 

tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang berisi macam-macam 

subsidi yang diberikan pemerintah termasuk subsidi BBM. 

Izin usaha yang diperlukan untuk kegiatan usaha minyak dan gas bumi 

dan atau kegiatan usaha gas bumi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat 

(2) Undang-Undang Nomor 22 tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi 

dibedakan atas izin usaha pengelolaan, izin usaha pengangkutan, izin usaha 

penyimpanan. Kemudahan usaha BBM menggunakan pertamini sangat 

disarankan oleh para penjual BBM yang telah beralih dari penjualan secara 

tradisional menggunakan botol dan beralih ke penjualan BBM menggunakan 

ANALISIS YURIDIS LEGALITAS,INGGRID RISETYANI SUJI PANGESTI, ILMU HUKUM, ump 2018,



mesin alat dispenser digital. Namun dibalik keuntungan yang menjanjikan, 

usaha jenis ini masih menuai perdebatan antara pemerintah dan masyarakat. 

Meskipun pemerintah telah memberikan jalan tengah untuk persoalan 

pertamini ini melalui peraturan BPH Migas Nomor 6 tahun 2015 tentang 

Penyaluran Jenis BBM Tertentu dan Jenis BBM Khusus penugasan pada 

daerah yang belum terdapat penyalur.  

Menurut Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) menilai 

penjualan bahan bakar minyak eceran oleh pertamini merupakan tindakan 

ilegal yang merugikan masyarakat. Penjualannya yang harus dihentikan, 

pedagang eceran itu bukan konsumen dan pertamini ilegal, pedagang bensin 

eceran yang berbalut pertamini telah melanggar Peraturan Badan Pengatur 

Hilir Minyak dan Gas Bumi Nomor 6 tahun 2015 Tentang Aturan Subsidi 

Penyaluran, dalam peraturan tersebut pengecer seperti pertamini dilarang 

menjual BBM bersubsidi dan sejauh ini YLKI masih menemukan pertamini 

yang menjual BBM bersubsidi.5 

Penjualan BBM harus memenuhi unsur keamanan dan standar yang 

ada, sedangkan bensin yang dijual di pertamini tidak terjamin hal itu, namun 

sekarang di mana pun banyak ditemukan penjual eceran. 

Selain itu Undang Undang No 22 tahun 2001 tentang Migas sudah 

mensyaratkan bahwa usaha eceran yang dilakukan SPBU harus memiliki 

5 www Tempo Bisnis.com, YLKI Minta  Pertamini ditutup Lantaran dianggap Ilegal. Diaskes 23 

Nov 2017. 
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kriteria tertentu, seperti lokasi tertentu, tempat yang harus terlindungi, adanya 

alat pemadam kebakaran, dan sebagainya. Pihaknya menengarai, 

menjamurnya pertamini bukan semata-mata karena pembiaran yang dilakukan 

pihak berwenang, namun karena adanya beberapa SPBU yang justru melayani 

para pembeli yang mempergunakan jirigen. Penjualan semacam itu sudah 

jelas merupakan pelanggaran. SPBU tidak boleh melayani pembelian dengan 

jirigen, itu ada aturannya pertamini tersebut membeli darimana sedangkan 

tidak ada truk tangki berisi bahan bakar minyak berhenti di depan warung 

penjual pertamini.  

Menanggapi perkara itu, Ketua Hiswana Migas tidak menepis bahwa 

banyak masyarakat tertipu. Mereka menganggap seolah-olah pertamini adalah 

bagian dari unit usaha Pertamina, padahal tidak demikian. Pertamini adalah 

usaha eceran yang dilakukan di berbagai pelosok. Keberadaan pertamini 

sebenarnya tidak lepas dari kebutuhan pelayanan masyarakat akan BBM di 

berbagai pelosok, pada saat bersamaan terdapat pula beberapa home industry 

yang membuat dan menjual peralatan pengecer. Hanya saja, karena 

keberadaan pertamini melanggar UU serta tidak memiliki izin serta standar 

yang sudah ditentukan. Maka seharusnya ditindak tegas untuk pertamini 

bukan Pertamina. 

Pertamini tidak memiliki SOP, tidak memiliki standar, tidak memiliki 

izin. Mereka juga tidak memiliki standar takaran serta standar keamanan dan 

keselamatan lingkungan. Selain itu, operator pertamini juga tidak di-training. 

Sementara itu Samad, pengusaha pertamini di Kampung Kramat, Setu 
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Cipayung Jakarta Timur mengatakan, dirinya memesan peralatan pengecer 

BBM di daerah Depok. Untuk dua tabung, masing-masing berisi Pertamax 

dan Premium, harga yang dipatok home industry sebesar Rp10 juta. Untuk 

tabung penyimpanan, masing-masing kapasitasnya 110 liter. Jadi totalnya, 

Pertamax dan Premium, berisi 220 liter, banyak konsumen tertarik, karena 

peralatan pertamini mirip SPBU Pertamina. Karena penampilannya yang 

lebih menarik itulah, dia mengaku bisa menjual lebih banyak dibandingkan 

jika menjual dengan botol. Ketika ditanya soal perizinan dan alat pengamanan 

jika terjadi kebakaran.6  

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, penulis tertarik 

melakukan penelitian dalam bentuk penulisan hukum dan membahasnya 

dalam bentuk skripsi dengan judul “ ANALISIS YURIDIS LEGALITAS 

PENJUALAN BAHAN BAKAR MINYAK ECERAN OLEH 

PERTAMINI “. 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang permasalahan yang dibahas di atas, maka 

dapat diambil beberapa rumusan masalah. Rumusan masalah tersebut antara 

lain:  

1. Bagaimana Legalitas Penjualan Bahan Bakar Minyak Eceran Oleh  

Pertamini?  

6 ww.Tirto.id, Pengecer  BBM Pertamini dianggap Langgar UU Migas. Diaskes 25 Nov 2016. 

ANALISIS YURIDIS LEGALITAS,INGGRID RISETYANI SUJI PANGESTI, ILMU HUKUM, ump 2018,



2. Bagaiamana Pengaturan Penjualan Bahan Bakar Minyak Eceran Oleh 

Pertamini yang akan datang?  

C. Tujuan Penelitian  

Berdasarkan pemaparan latar belakang dan rumusan di atas, maka dapat 

ditarik beberapa tujuan penelitian antara lain:  

1. Mengetahui dan menganalisis Legalitas penjualan Bahan Bakar Minyak 

eceran oleh Pertamini. 

2. Mengetahui dan menjelaskan pengaturan penjual Bahan Bakar Minyak 

eceran oleh Pertamini.   

D. Manfaat  Penelitian  

Nilai suatu penelitian ditentukan oleh besarnya manfaat yang dapat 

diambil dari penelitian tersebut. Adapun manfaat yang diharapkan penulis 

dari penelitian tersebut adalah: 

1. Manfaat Teoritis 

Penelitian ini diharapkan dapat menambah bahan referensi bagi 

mahasiswa Fakultas Hukum pada umumnya dan khususnya bagi 

penulis sendiri dalam menambah pengetahuan tentang Ilmu Hukum. 

2. Manfaat Praktis  

Sedangkan manfaat praktis diharapkan dapat menjadi salah satu bahan 

pertimbangan bagi pemerintah agar lebih memperhatikan penegakan 

hukum di Indonesia.  
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