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A. Hasil Penelitian Terdahulu  

No Nama Judul Permasalahan Kesimpulan 

1 Zahra 

Zahadina 

Z.T 

Tinjauan 

Hukum Islam 

Terhadap 

Legalitas 

Penjualan 

Bahan Bakar 

Minyak (BBM) 

Pom Mini 

dengan 

menggunakan 

Nozzle di Kota 

Malang 

Bagaimana 

Praktik Penjualan 

Bahan Bakar 

Minyak (BBM) 

Pom Mini dengan 

menggunakan 

Nozzle sesuai 

dengan Peraturan 

Undang Undang 

yang berlaku ?  

Diperbolehkan 

melakukan 

praktik jual 

beli Bahan 

Bakar Minyak 

(BBM) Pom 

Mini dengan 

menggunakan 

Nozzle apabila 

tidak 

melanggar 

rukun dan 

syaratnya  

2 Panca Saut 

Pintorhot 

Pengawasan 

Pemerintah 

Daerah Kota 

Pekanbaru 

terhadap 

Pengecer 

Bahan Bakar 

Minyak (BBM) 

Bersubsidi 

tahun 2011 

2012  

Apa saja Kendala 

kendala dihadapi 

oleh Dinas 

Perindustrian dan 

Perdagangan 

Kota Pekanbaru 

terhadap 

peredaran BBM 

bersubsidi eceran 

Kesadaran 

hukum dari 

pihak 

pengelola 

memiliki izin 

meniagakan 

bahan bakar 

minyak 

bersubsidi dan 

kurangnya 

masyarakat 

yang terjadi di 

lapangan serta 

kurang sadar 

bagi oknum 

pengecer yang 

berada di 

tengah tengah 

masyarakat.  
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3 Hendra 

Gunawan 

Putra 

Pelaksanaan 

Jual Beli Bahan 

Bakar Minyak 

(BBM) oleh 

Pedagang 

eceran di Desa 

Began Punak 

Kecamatan 

Rokan  

1). Bagaimana 

Pelaksanaan Jual 

Beli Bahan Bakar 

Minyak (BBM) 

eceran di Desa 

Began Punak 

Kecamatan 

Rokan 

2). Apa saja 

Faktor 

masyarakat 

melakukan 

Penjualan Bahan 

Bakar Minyak 

(BBM) eceran 

 1). 

Masyarakat 

sekitar menjadi 

pedagang 

eceran di desa 

lain, karena 

harga jual 

dilakukan oleh 

pedagang 

eceran 

membuat 

masyarakat 

merasa 

kesulitan 

karena harga 

cukup tinggi 

sedangkan 

masyarakat di 

Desa Bagan 

Punak 

tergolong 

Masyarakat 

miskin.  

2). Selain 

faktor 

keuntungan 

yang besar dan 

tinggi sebagian 

masyarakat 

memilih 

menjadi 

pedagang 

BBM eceran 

karena 

kurangnya 

lapangan 

pekerjaan dan 

skill atau 

kemampuan 

yang kurang 

memadai. 
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Keterangan : 

1. Zahra Zahadina Z.T, Tinjauan Hukum Islam terhadap Legalitas 

Penjualan Bahan Bakar Minyak (BBM) Pom Mini dengan 

menggunakan Nozzle, Jual beli merupakan salah satu kegiatan yang 

telah memasyarakat dikalangan umat manusia dalam hal jual beli islam 

telah menentukan aturan aturan hukumnya, baik mengenai syarat, 

rukun maupun bentuk bentuk jual beli yang tidak diperbolehkan. Oleh 

karena itu dalam prakteknya jual beli harus dilaksanakan secara 

konsekuen dan memberikan manfaat bagi yang bersangkutan. 

Penjualan BBM (Bahan Bakar Minyak) Pom Mini menggunakan 

Nozzle yang jelas berbeda  menggunakan botol seperti pada 

umumnya.7 

2. Panca saut P, Pengawasan Pemerintah daerah kota  PekanBaru 

terhadap pengecer bahan bakar minyak bersubsidi tahun 2011 2012.  

Pengawasan terhadap bahan bakar minyak bersubsidi eceran telah 

melakukan pengawasan tersebut, tetapi dalam kenyatannya 

perdagangan dan pendistribusian  kekurangan dalam hal sumber daya 

manusia (SDM) yang dimiliki oleh pemerintah kota. Sedangkan 

penelitian tersebut dibagi menjadi 2 kendala kendala yang dihadapi 

perindustrian dan perdagangan Bahan Bakar Minyak eceran : pertama, 

kendala kendala dari internal dinas perindustrian dan perdagangan 

7 Zahra Zahadina Z.T, “Tinjauan Hukum Islam terhadap Legalitas Penjualan Bahan Bakar Minyak 

(BBM) Pom Mini dengan menggunakan Nozzle”. Universitas Islam Negeri Malang. 2017.  
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yang mencakup (sumber daya manusia, fasilitas sarana atau prasarana), 

kedua, Kendala kendala dari eksternal dinas perindustrian dan 

perdagangan ( SPBU, masyarakat dan konsumen, oknum pengecer 

bahan bakar minyak bersubsidi).   

Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan oleh 

peneliti sama sama mengkaji tentang Bahan Bakar Minyak eceran, 

adapun perbedan yang dilakukn oleh Panca tentang pengawasan dinas 

perindustrian dan perdagangan bahan bakar minyak eceran.8 

3. Hendra Gunawan P,  Pelaksanaan Jual Beli Bahan Bakar Minyak 

(BBM) oleh Pedagang eceran di Desa Began Punak Kecamatan Rokan. 

Desa  Began banyak terjadi kelangkaan BBM (Bahan Bakar Minyak) 

disebabkan ada beberapa pedagang BBM eceran melakukan 

penyimpanan jenis premium di belakng rumahnya mengakibtkan 

harga jual mahal dan ada beberapa masyarakat sekitar yang menjadi 

pedagang eceran di desa lain, dengan cara itu masyarakat 

mendapatkan bahan  bakar yang untuk dijual secara eceran ke 

masyarakat lain. Harga jual yang dilakukan oleh pedagang eceran 

membuat masyarakat merasa kesulitan karena harga cukup tinggi 

sedangkan banyak masyarakat Desa Bagan tergolong miskin. Faktor 

keuntungan yang didapat dari pedagang eceran setiap liternya 

mendapatkan Rp 2.500 sampai Rp 4.000 dari harga jual ke 

8 Panca saut P, Pengawasan Pemerintah daerah kota  Pekanbaru terhadap pengecer bahan bakar 

minyak bersubsidi tahun 2011-2012. Jom FISIP Volume 1, 2014, No. 2.  
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masyarakat, Faktor lapangan kerja, karena di desa tersebut masih 

belum banyak lapangan pekerjaan, sehingga banyak masyarakat yang 

memilih membuka usaha pedagang bbm eceran.9    

B. Landasan Teori  

a. Konsep  Negara  Hukum  

a) Pengertian Hukum  

Hukum banyak sekali seginya dan luas sekali cakupannya karena 

hukum mengatur semua bidang kehidupan masyarakat, tidak hanya 

masyarakat suatu bangsa tetapi juga masyarakat dunia yang selalu 

mengalami perkembangan dan perubahan secara terus menerus. 

Perkembangan sejarah kehidupan manusia senantiasa menyebabkan 

terjadinya perubahan tentang apa yang dimaksud dengan hukum dari 

masa kemasa? Sebelum manusia mengenal Undang Undang, hukum 

identik dengan kebiasaan dan tradisi yang menjadi pedoman dalam 

kehidupan. Hukum adalah keseluruhan peraturan-peraturan atau 

kaedah-kaedah dalam suatu kehidupan bersama, keseluruhan peraturan 

tentang tingkah laku yang berlaku dalam suatu kehidupan bersama, 

yang dapat dipaksakan pelaksanaannya dengan suatu sanksi.10  

 

9 Hendra Gunawan P, Pelaksanaan Jual Beli Bahan Bakar Minyak (BBM) oleh Pedagang eceran di 

Desa Began Punak Kecamatan Rokan. Universitas Islam Negeri Pekanbaru. 2010. 

10 Mertokusumo, Sudikno. Mengenal Hukum suatu Pengantar. Yogyakarta: Liberty Yogyakarta, 

1999.hal 40  

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



b) Tujuan Hukum 

Tujuan hukum adalah mengatur pergaulan hidup secara damai, 

hukum menghendaki perdamaian dengan menjalankan tujuan hukum 

tersebut, maka terciptanya tatanan masyarakat tata tertib, damai, adil 

yang ditunjang dengan kepastian hukum sehingga individu dan 

masyarakat dapat terlindungi.11 Tujuan hukum dari berbagai sudut 

pandang dan paling tidak ada 3 teori:  

1. Teori Etis  

Teori etis pertama kali dikemukakan oleh Filsuf yunani, 

Aristoteles dalam karya  ethica dan Rhetorika yang menyatakan 

bahwa hukum memiliki tujuan suci memberikan kepada setiap 

orang apa yang menjadi haknya, menurut teori ini hukum semata 

mata bertujuan demi keadilan. Isi hukum ditentukan oleh keyakinan 

etis kita mana yang adil dan aman yang tidak artinya hukum 

menurut  teori ini bertujuan mewujudkan keadilaan. Mengenai isi 

keadilan Aristoteles membedakan adanya dua macam keadilan: 

justitia commulative (keadilan komulatif) dan justia distributive 

(keadilan distributif).  

Keadilan distributif adalah suatu keadilan yang memberikan 

kepada setiap orang berdasarkan jasa atau haknya masing masing 

11 Salim, Pengembangan Teori dalam Ilmu Hukum, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2010. hal 46. 
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makna keadilan bukanlah persamaan melainkan perbandingan 

secara proporsional. Adapun keadilan komulatif adalah keadilan 

yang diberikan kepada setiap orang berdasarkan kesamaan, keadilan 

terwujud ketika setiap orang diperlakukan sama. 

2. Teori Utilitis  

Menurut teori utilitis (utilities theorie) hukum bertujuan 

untuk menghasilkan kemanfaatan yang sebesar besarnya pada 

manusia dalam mewujudkan kesenangan dan kebahagiaan. Penganut 

teori ini adalah Jeremy Bentham pendapat ini dititik beratkan pada 

hal hal yang berfaedah bagi orang banyak dan bersifat umum tanpa 

memperhatikan aspek keadilan. 

3. Teori Yuridis  

Dogmatik adalah teori yang bersumber dari pemikiran positif 

di dunia hukum yang cenderung melihat hukum sebagai sesuatu 

yang otonom dan mandiri karena hukum tak lain hanya kumpulan 

aturan. Bagi penganut aliran hanya sekedar menajmin terwujudnya 

kepastian hukum, kepastian hukum itu diwujudkan oleh hukum 

dengan sifatnya yang hanya membuat suatu aturan hukum. Teori ini 

meskipun aturan hukum atau penerapan hukum terasa tidak adil dan 

tidak memberikan manfaat yang besar bagi mayoritas anggota 

masyarakat hal ini tidak menjadi soal asalkan kepastian hukum 

dapat  terwujud.  
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c) Konsep  Negara  Hukum  

Sejak  dulu orang  telah mencari arti negara hukum, diantaranya 

Plato dan Aristoteles. Plato mengemukakan konsep nomoi yang dapat  

dianggap sebagai cikal bakal tentang pemikiran negara hukum, 

Aristoteles mengemukakan ide negara hukum yang diartikan dengan 

arti negara yang dalam perumusannya masih terkait, yang memerintah 

dalam negara bukanlah manusia melainkan pemikiran yang adil dan 

kesusilaannya yang menentukan baik buruknya suatu hukum. Ide 

negara hukum menurut Aristoteles ini nampaknya sangat erat dengan “ 

keadilan” bahkan negara dapat dikataka sebagai negara hukum apabila 

keadilan telah tercapai, artinya bahwa konsepsi pemikiran tersebut 

mengarah pada bentuk negara hukum dalam arti “ethis“ dan sempit.  

Tujuan negara hanya semata mata untuk mencapai keadilan, teori 

yang mengajarkan hal tersebut dinamakan teori ethis sebab menurut 

teori ini isi hukum semata mata harus ditentukan oleh kesadaran. 

Konsep negara hukum berakar dari paham kedaulatan hukum yang pada 

hakikatnya berprinsip bahwa kekuasaan tertinggi di dalam suatu negara 

adalah berdasarkan atas hukum. Negara hukum merupakan substansi 

dasar dari kontrak sosial setiap negara hukum. Dalam kontrak tersebut 

tercantum kewajiban-kewajiban terhadap hukum (negara) untuk 
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memelihara, mematuhi dan mengembangkannya dalam konteks 

pembangunan hukum.12 

Konsep negara hukum tidak terpisahkan dari pilarnya sendiri 

yaitu paham kedaulatan hukum, paham ini adalah ajaran yang 

mengatakan bahwa kekuasaan tertinggi terletak ada hukum atau  tidak  

ada  kekuasaan lain, kecuali hukum semata. Banyak rumusan yang 

diberikan terhadap pengertian negara hukum tetapi sulit untuk mencari 

rumusan yang sama. Konsep negara hukum berdasarkan wilayah tradisi 

hukumnya dapat dibedakan menjadi dua macam yaitu konsep negara 

hukum rechtsstaat dan konsep negara hukum the rule of law yang telah 

mendapat dorongan dari  pada  renaissance dan  reformasi.  

Konsep negara hukum rechtsstaat penegakan hukum berati 

penegakan hukum yang bertulis dalam undang undang sesuai dengan 

pahamegisme bahwa hukum identik dengan undang undang sehingga 

ada “kepastian hukum“, Konsepsi negara hukum the rule of  law 

penegakan hukum bukan bearti penegakan hukum tertulis, tetapi yang 

terpenting adalah penegakan keadilan hukum, sehingga penegakan 

hukum berati penegakan hukum yang tertulis, dalam undang undang 

semata, bahkan hukum tertulis tersebut lebih terima untuk disimpangi 

oleh hakim jika memang dirasakan tidak memenuhi rasa keadilan 

hukum.  

12 Jazim Hamid dan Mustafa Lutfi. Hukum Lembaga Kepresidenan Indonesia.  Malang. 2009. 
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d) Negara Hukum  

Negara Hukum menurut Abdul Aziz Hakim adalah, negara 

berlandaskan atas hukum dan keadilan bagi warganya. Artinya adalah 

segala kewenangan dan tindakan alat-alat perlengkapan negara atau 

penguasa, semata-mata berdasarkan hukum atau dengan kata lain diatur 

oleh hukum sehingga dapat mencerminkan keadilan bagi pergaulan 

hidup warganya. Pengertian lain negara hukum secara umum ialah 

bahwasanya kekuasaan negara dibatasi oleh hukum yang berarti segala 

sikap, tingkah laku dan perbuatan baik dilakukan oleh penguasa atau 

aparatur negara maupun dilakukan oleh para warga negara harus 

berdasarkan atas hukum.13 Unsur-unsur negara hukum : 

1. Perlindungan hak asasi manusia  

2. Pemisahan atau pembagian kekuasaan untuk menjamin hak hak itu. 

3. Pemerintah berdasarkan peraturan perundang undangan  

4. Peradilan adminitrasi dalam perselisihan. 

Perumusan unsur-unsur negara hukum ini tidak terlepas dari 

falsafah dan sosio politik yang melatar belakangi. Pengaruh falsafah 

individualisme, yang menetapkan individu atau warga negara sebagai 

primus interpares dalam kehidupan bernegara. Negara hukum 

berdemokratis, negara hukum bertumpu pada konstitusi dan peraturan 

13 Abdul Aziz Hakim, Negara Hukum dan Demokrasi Di Indonesia, Penerbit Pustaka Pelajar, 

Celeban Timur. Yogyakarta, 2011. hlm. 8 
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perundang undangan dengan kedaulatan rakyat yang dijelaskan melalui 

sistem demokrasi, dengan demikian negara hukum yang bertopeng pada 

sistem demokrasi. Prinsip prinsip negara hukum: 

1) Asas legalitas 

Pembatasan warga negara (oleh pemerintah) harus ditentukan 

dasarnya dalam undang undang yang merupakan peraturan umum 

undang-undang secara umum harus memberikan jaminan dari 

tindakan pemerintah yang sewenang wenang, kolusi dan berbagai 

jenis tindakan yang tidak benar.  

2) Perlindungan hak hak asasi 

Hak azazi manusia manusia hendaknya lebih dihargai di negara 

yang menganut negara hukum. Hak azazi manusia juga memiliki 

peranan yang penting dalam pelaksanaan keseimbangan negara 

hukum itu sendiri.  

3) Pemerintah terkait pada hukum  

Hukum harus dapat ditegakan ketika hukum itu dilanggar, 

pemerintah harus menjamin bahwa ditengah masyarakat terdapat 

instrument yuridis penegakan hukum. Pemerintah dapat memaksa 

seseorang yang melanggar hukum melalui sistem peradilan negara, 

memaksakan hukum publik secara prinsip merupakan tugas 

pemerintah.  
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4) Pengawasan oleh hakim yang merdeka  

Negara hukum secara sederhana adalah negara yang menempatkan 

hukum sebagai dasar kekuasaan negara dan penyelenggaraan 

kekuasaan tersebut dalam segala bentuk dilakukan dibawah 

kekuasaan hukum. Negara hukum menentukan bahwa pemerintah 

harus tunduk pada hukum, bukan hukum yang harus ditunduk pada 

pemerintah. Dalam negara hukum ditempatkan sebagai aturan main 

dalam penyelenggaraan negara, pemerintah dan kemasyarakatan 

sebagai tujuan hukum itu sendiri.    

b. Perlindungan Konsumen 

Perlindungan konsumen merupakan salah satu hal terpenting dalam 

unsur suatu negara yang menganut negara hukum. Hal tersebut dianggap 

penting, karena dalam pembentukan suatu negara akan dibentuk pula 

hukum yang akan mengatur setiap warga negaranya. Dalam 

perkembangan suatu negara, warga negara akan terjalin hubungan timbal 

balik yang berakibat adanya suatu hak dan kewajiban antara satu dengan 

yang lainnya. Perlindungan hukum merupakan salah satu kewajiban yang 

diberikan oleh negara kepada warganya.14 Dengan pemberian 

perlindungan hukum, warga akan terasa nyaman berbuat sesuatu sesuai 

14 Ahmadi Miru, Prinsip Prinsip Perlindungan Hukum bagi Konsumen di Indonesia, PT. 

Rajagrafindo persada, Jakarta. 2013 
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aturan yang berlaku. Di bawah ini dijelaskan tentang perlindungan hukum 

terhadap warga negara.  

a) Pengertian Perlindungan Konsumen 

Istilah konsumen ini berasal dari alih bahasa dari kata consumer 

(Inggris, Amerika) atau consument/konsument (Belanda). Pengertian 

consumer dan consument ini hanya bergantung dimana posisi ia 

berada. Secara harfiah arti kata consumer itu adalah (lawan dari 

produsen), setiap orang yang menggunakan barang atau jasa. Tujuan 

penggunaan barang atau jasa itu nanti menetukan termasuk konsumen 

kelompok mana pengguna tersebut, begitu pula dengan kamus Besar 

Bahasa Indonesia memberi arti kata consumer sebagai pemakai atau 

konsumen. Konsumen umumnya diartikan sebagai pemakai terakhir 

produk yang diserahkan pada mereka, yaitu setiap orang yang 

mendapatkan barang untuk dipakai dan tidak untuk diperdagangkan 

atau diperjualbelikan lagi.  

Pengertian perlindungan konsumen adalah bagian dari hukum 

yang memuat asas-asas atau kaidah-kaidah yang bersifat mengatur 

hubungan dan juga mengandung sifat yang melindungi kepentingan 

konsumen. Menurut Pasal 1 angka 1 Undang Undang Republik 

Indonesia Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen 

adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk 

memberikan perlindungan kepada konsumen.  
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Setiap orang pada suatu waktu, dalam posisi tunggal/sendiri 

maupun berkelompok bersama untuk suatu produk barang dan/atau 

jasa tertentu. Keadaan universal ini pada beberapa sisi menunjukan 

adanya kelemahan pada konsumen sehingga konsumen tidak 

mempunyai kedudukan yang aman, oleh karena itu secara mendasar 

konsumen juga membutuhkan perlindungan hukum yang bersifat 

universal. Mengingat lemahnya kedudukan konsumen pada umumnya 

dibandingkan dengan kedudukan produsen yang relatif kuat dalam 

banyak hal misalnya dari segi ekonomi maupun pengetahuan, 

mengingat produsenlah yang memproduksi, sedangkan konsumen 

hanya membeli produk telah tersedia dipasaran.15   

Upaya untuk memberikan perlindungan yang memadai terhadap 

kepentingan konsumen merupakan suatu hal yang penting dan 

mendesak untuk segera dicari solusinya, terutama di Indonesia, 

mengingat sedemikian kompleksnya permasalahan yang menyangkut 

perlindungan konsumen, lebih lebih menyongsong era perdagangan 

bebas yang akan datang. Untuk itu semua cara pendekatan diupayakan 

sehingga menimbulkan berbagai dampak termasuk keadaan  yang 

menjerumus pada tindakan yang bersifat negatif bahkan tidak terpuji 

yang berawal dari itikad buruk. 

15 Zulham, Hukum Perlindungan Konsumen, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2013, 

hlm.133 
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Perlindungan terhadap konsumen sangatlah penting, mengingat 

makin lajunya ilmu pengetahuan dan teknologi yang merupakan motor 

penggerak bagi produktifitas dan efisiensi produsen atas barang 

dan/atau jasa yang menghasilkan dalam rangka mencapai sasaran 

usaha. Dalam rangka mengejar dan mencapai kedua hal tersebut baik 

langsung atau tidak langsung maka konsumenlah yang  pada umumnya 

merasakan dampaknya. Pengaturan perlindungan konsumen dilakukan 

dengan cara : 

1. Menciptakan sistem perlindungan konsumen yang mengadung 

unsur keterbukaan akses dan informasi serta menjamin kepastian 

hukum. 

2. Melindungi kepentingan konsumen pada khususnya dan 

kepentingan seluruh pelaku usaha. 

3. Meningkatkan kualitas barang dan layanan jasa. 

4. Memberikan perlindungan kepada konsumen dari pratek usaha 

yang menipu dan menyesatkan. 

5. Memasukkan penyelenggaraan, pengembangan, dan pengaturan 

dan  perlindungan konsumen dengan bidang bidang perlindungan 

pada bidang bidang lainnya.  

Perlindungan hukum selalu dikaitkan dengan konsep rechtsaat 

atau konsep rule of law. karena lahirnya konsep konsep tersebut tidak 

lepas dari keinginan memberikan pengakuan dari perlidungan terhadap 

hak asasi manusia. konsep rechtsaat muncul di abad ke 19 yang 
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pertama kali dicetuskan oleh julis stahl. Pada saatnya yang hampir 

bersamaan, muncul pula konsep negara hukum (rule of law) yang di 

pelopori oleh A.V Dickey.16 

Menurut A.V Dickey menguraikan adanya 3 ciri penting negara 

hukum yang disebut dengan rule of law, yaitu:  

1. Supermasi hukum, artinya tidak boleh ada kewenangan kewenagan, 

sehingga seorang hanya boleh dihukum jika melanggar hukum. 

2. Kedudukan yang sama didepan hukum, baik bagi rakyat biasa 

ataupun pejabat pemerintah. 

3. Terjaminnya hak hak manusia dalam undang undang atau kepuasan 

pengadilan. 

Sehingga dapat dikatakan, jika suau negara mengabaikan dan 

melanggar hak asasi manusia dengan sengaja dan menimbulkan suatu 

penderitaan yang tidak mampu diatasi secara adil, maka negara 

tersebut tidak dapat dikatakan sebagai suatu negara hukum dalam arti 

yang sesungguhnya. 

b) Asas dan Tujuan Perlindungan Konsumen 

Perlindungan konsumen diselenggarakan sebagai usaha bersama 

seluruh pihak yang terkait. Upaya menegakan hukum perlindungan 

16 Nuktoh Arfawie Kurdie. Telah kritis Teori Negara Hukum, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2005, 

hlm 19.  
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konsumen perlu diperlakukan asas-asas yang berfungsi sebagai 

landasan hukum. Peraturan mengenai asas-asas yang berlaku dalam 

hukum perlindungan konsumen dirumuskan dalam peraturan 

perundang undangan. Dengan demikian konsumen memiliki 

keleluasaan dalam mencari dan mendapatkan barang dan atau jasa 

dengan merasa nyaman. 

Perlindungan konsumen berasaskan manfaat, keadilan, 

kesinambungan, kesenangan dan keselamatan konsumen, yaitu 

menurut pasal 2 Undang Undang Perlindungan Konsumen adalah:17 

1. Asas manfaat 

Asas manfaat dimaksudkan untuk mengamankan bahwa segala 

upaya dalam menyelenggarakan perlindungan konsumen harus 

memberikan manfaat yang sebesar besarnya bagi kepentingan 

konsumen dan pelaku usaha secara keseluruhan. 

2. Asas Keadilan 

Asas keadilan dimaksud agar partisipasi seluruh rakyat dapat 

diwujudkan secara maksimal dan memberikan kesempatan 

kepada konsumen dan pelaku usaha untuk memperoleh haknya 

dan melaksanakan kewajibannya secara adil. 

17 Ahmad Mudi dan  Sutarman Yodo, Hukum Perlindungan Konsumen, Raja Grafindo Persada, 

Jakarta. 2008 
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3. Asas Kesinambungan 

Asas kesinambungan dimaksud untuk memberikan ikatan yang 

berkesinambungan antara kepentingan konsumen, pelaku usaha 

dan pemerintah dalam arti materiil dan spiritual. 

4. Asas keamanan dan keselamatan konsumen 

Asas keamanan dan keselamatan konsumen dimaksud untuk 

memberikan jaminan atas keselamatan kepada konsumen dalam 

penggunaan, pemakaian, dan pemanfaatan barang dan atau jasa 

yang dikonsumsi atau digunakan. 

5. Asas kepastian hukum 

Asas kepastian hukum dimaksud agar pelaku usaha maupun 

konsumen menaati hukum dan memperoleh keadilan dalam 

menyelenggarakan perlindungan konsumen, serta negara 

menjamin kepastian hukum. 

Berdasarkan penjelasan di atas, konsumen akan merasa 

terlindungi oleh undang-undang perlindungan konsumen. Keleluasaan 

konsumen untuk memanfaatkan produk lebih nyaman. Undang-undang 

melindungi hak-hak konsumen dalam pemanfaatan produk.    

Tujuan perlindungan konsumen menurut pasal 3 undang undang 

nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen adalah: 
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1. Meningkatkan kesadaran, kemampuan dan kemandirian 

konsumen untuk melindungi diri. 

2. Mengangkat harkat dan martabat konsumen dengan cara 

menghindarkannya dari akses negatif pemakaian barang 

dan/atau jasa. 

3. Meningkatkan pemberdayaan konsumen dalam memilih, 

menentukan dan menuntut hak hak sebagai konsumen. 

4. Menciptakan sistem perlindungan konsumen yang mengandung 

unsur kepastian hukum dan keterbukaan informasi serta akses 

untuk mendapatkan informasi. 

5. Menumbuhkan kesadaran pelaku usaha mengenai pentingnya 

perlindungan konsumen sehingga tumbuh sikap yang jujur dan 

bertanggung jawab dalam berusaha. 

6. Meningkatkan kualitas barang dan/atau jasa yang menjamin 

kelangsungan usaha produksi barang dan/atau jasa, kesehatan, 

kenyamanan, keamanan dan keselamatan konsumen. 

Perindungan hukum yang telah dijamin di dalam UUPK ini 

adalah adanya pemberian kepastian hukum terhadap perolehan 

kebutuhan konsumen. Kepastian hukum tersebut, meliputi memberikan 

upaya berdasarkan hukum kepada konsumen untuk memperoleh dan 

menentukan sendiri barang dan/atau jasa yang sesuai dengan 

kebutuhannya, juga mempertahankan haknya apabila dirugikan oleh 

penyedia barang atau jasa tersebut. 
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c) Pelaku usaha 

1. Pelaku Usaha 

1) Pengertian Pelaku Usaha   

Pembangunan ekonomi sangat ditentukan oleh 

keberhasilan dibidang sektor riil, diperlukan pemberdayaan 

usaha ekonomi yang mengakibatkan pelaku usaha, pengertian 

pelaku usaha menurut ketentuan pasal 1 angka 3 UUPK bunyi 

“Pelaku usaha adalah setiap orang perseorangan atau badan 

usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan 

badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau 

melakukan kegiatan dalam hukum negara Republik Indonesia 

baik sendiri maupun bersama sama melalui perjanjian 

menyelenggarakan kegiatan usaha dalam bidang ekonomi”.  

Produsen pelaku usaha diartikan sebagai pengusaha 

yang menghasilkan barang dan/atau jasa, dalam pengertian ini 

pembuat, grosir dan pengecer. Produsen tidak hanya diartikan 

sebagai pelaku usaha pembuat/pabrik yang menghasilakan 

produk tetapi juga mereka yang terkait dengan 

penyimpanan/peredaran produk hingga sampai tangan 

konsumen. Pelaku usaha adalah setiap orang  perorangan atau  

badan usaha baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan 

badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau 

melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara  Republik 
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Indonesia, baik sendiri maupun bersama sama melalui 

perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha.    

2) Kewajiban Pelaku Usaha 

Berbagai peraturan undang undang dibebankan 

sejumlah hak dan kewajiban serta hal hal yang menjadi 

tanggung gugat produsen pelaku usaha. Pengaturan tentang 

hak dan kewajiban dan larangan itu dimaksudkan untuk 

menciptakan hubungan yang sehat antara produsen pelaku 

usaha dan konsumennya, sekaligus menciptakan iklim yang 

kondusif bagi perkembangan usaha dan perekonomian nasional 

pada umumnya. Pasal 7  UUPK  Nomor 8  tahun 1999  tentang 

Perlindungan Konsumen. kewajiban pelaku usaha adalah:  

o Hak untuk mendapat perlindungan hukum dari tindakan 

konsumen yang beritikad baik dalam melakukan kegiatan 

usahanya  

o Memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur 

mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa serta 

memberi penjelasan penggunaan, penerbitan dan 

pemeliharaan 

o Memperlakukan atau melayani konsumen secara benar 

dan jujur serta tidak diskriminatif 
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o Menjamin mutu barang dan/atau jasa  yang  diproduksi 

dan/atau diperdagangkan berdasarkan ketentuan standar 

mutu barang dan/atau jasa  yang berlaku. 

o Memberi kesempatan kepada  konsumen menguji dan/atau 

mencoba  barang dan/atau jasa tertentu serta  memberi 

jaminan dan/atau garansi atas  barang  yang dibuat 

dan/atau diperdagangkan.  

o Memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau pengganti 

apabila barang dan/atau jasa yang diterima atau 

dimanfaatkan konsumen tidak sesuai dengan perjajian.  

c. Bahan Bakar Minyak ( BBM )   

a. Pengertian Bahan Bakar Minyak (BBM) 

Pada dasarnya pembentukan BBM berasal dari pengelolaan 

minyak bumi. Minyak bumi ini berdasarkan Undang Undang Nomor 

22 tahun 2001 tentang Minyak dan Gas bumi adalah hasil proses 

alami berupa hidrokarbon yang dalam kondisi tekanan dan tempratur 

atmosfer berupa face cair atau padat, termasuk aspal, lilin mineral atau 

ozokerit dan buitmen yang diperoleh dari hasil penambangan tetapi 

tidak termasuk batu bara atau endapan hidrokarbon lain yang 

terbentuk padat yang diperoleh dari kegiatan yang tidak berkaitan 

dengan kegiatan usaha Minyak dan Gas Bumi.  

Undang Undang Dasar 1945 Pasal 33 ayat 2 dan 3 menegaskan 

bahwa cabang cabang produksi yang penting bagi negara dan 
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menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara. Demikian 

pula bumi air yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan 

dipergunakan untuk sebesar besarnya. Kemakmuran dan kesejahteraan 

rakyat. Mengingat BBM yang penguasanya dikuasai oleh negara 

merupakan sumber daya alam yang strategis dan merupakan 

komoditas vital yang memegang peranan penting dalam penyediaan 

bahan baku industri, pemenuhan kebutuhan energi di dalam negeri, 

dan penghasilan devisa negara yang penting, maka pengelolaannya 

dilakukan seoptimal mungkin agar dapat dimanfaatkan dengan sebesar 

besarnya bagi kemakmuran dan kesejahteraan rakyat. 

Bahan Bakar Minyak (BBM) adalah bahan bakar yang 

berbentuk cairan yang digunakan sebagai sumber energi untuk 

kendaraan bermotor. BBM diperoleh dari hasil penyulingan minyak 

bumi. Minyak bumi sendiri terbentuk dari pelapukan tumbuhan dan 

hewan yang tealh mati ribuan hingga jutaan tahun yang lampau dan 

mengendap di dalam tanah18.  

Agar bisa menjadi BBM, minyak bumi harus di suking dahulu. 

Minyak bumi yang akan melalui proses penyulingan ini disebut 

dengan istilah minyak mentah. Untuk mendapatkan minyak mentah 

harus dilakukan pengeboran, tidak sembarang tempat bisa di bor. 

Karena tidak semua tempat dibumi memiliki kandungan minyak bumi. 

18 BBM (Bahan Bakar Minyak) Pengertian dan definisi. www.kampusq.com  
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Karena itu sebelum melakukan pengeboran, para ahli akan melakukan 

pencarian atau eksplorasi. Eksplorasi itu biasanya dilakukan oleh para 

ahli Geologis. 

Gas Bumi adalah hasil proses alami yang 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 dimana setiap  molekulnya hanya mempunyai unsur 

karbon dan hidrogen saja. Karbon adalah gas tak berwarna, tak 

berbau, tak rasanya, menyesakkan, tetapi tidak bersifat racun, 

dijumpai di alam dalam senyawa dengan oksigen. 

Setidaknya ada 7 daerah di Indonesia yang memiliki pabrik 

pengelolaan minyak bumi, yaitu: 

a) Balikpapan, Kalimantan Timur 

b) Cepu, Jawa Tengah 

c) Cilacap, Jawa Tengah  

d) Pangkalan Brandan, Sumatera Utara 

e) Plaju, Sumatera Selatan  

f) Sungai Gerong, Sumatera Selatan 

g) Wonokromo, Jawa Timur 
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Dari hasil pengelolaan minyak bumi, dihasilkan beberapa 

produk, diantaranya: 

a) BBM (Bahan Bakar Minyak) 

b) Parafin 

c) Malam 

d) Aspal 

BBM atau Bahan Bakar Minyak itulah yang menjadi bahan 

bakar kendaraan bermotor, bahan bakar minyak banyak jenisnya. Ada 

yang dibedakan berdasarkan nilai octane nya, ada pula yang 

berdasarkan titik didih dan kentalannya. 

Pengertian BBM menurut Pasal 1 angka (1) Peraturan BPH 

Migas Nomor 6 tahun 2015 tentang Penyalur adalah BBM yang 

berasal dan/atau diolah dari Minyak Bumi. Pengertian bahan bakar 

adalah suatu materi apapun yang bisa diubah menjadi energi. Biasanya 

bahan bakar mengandung energi panas yang dapat dilepaskan dan 

dimanipulasi. Kebanyakan bahan bakar digunakan manusia melalui 

proses pembakaran (reaksi redoks) dimana bahan bakar tersebut 

melepaskan panas setelah direaksikan dengan oksigen di udara.19 

19 Peraturan BPH Migas Nomor 6 tahun 2015 Tentang Penyaluran Jenis BBM Tertentu dan Jenis 

BBM Khusus.    
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Bahan Bakar Minyak adalah jenis bahan bakar yang paling 

populer dan paling sering digunakan oleh manusia. Selain karena 

kemudahan dan kepraktisannya juga lebih murah dibandingkan bahan 

bakar lainnya. Terdapat dua jenis BBM: 

a) Jenis BBM Tertentu 

Jenis BBM tertentu adalah bahan bakar yang berasal dan/atau 

diolah dari minyak bumi dan/atau bahan bakar yang berasal 

dan/atau diolah dari minyak bumi yang telah dicampurkan 

nabati (biofuel) sebagai bahan bakar lain dengan jenis, standar 

dan mutu (spesifikasi) harga , volume dan konsumen tertentu 

dan diberikan subsidi. 

b) Jenis BBM Khusus 

Penugasan yang selanjutnya disebut jenis BBM khusus adalah 

bahan bakar yang berasal dari minyak bumi dan bahan bakar 

yang telah di campurkan dengan bahan bakar lain dengan jenis, 

standar dan mutu (spesifikasi) tertentu, yang didistribusikan di 

wilayah yang tidak bersubsidi. 

b. Bahan Bakar Minyak Bersubsidi 

Pengertian atau definisi adalah bantuan yang diberikan 

pemerintah kepada produsen atau konsumen agar jasa yang dihasilkan 
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harganya menjadi lebih murah dan dapat dijangkau oleh masyarakat 

luas.20  

Jenis Bahan Bakar Minyak (BBM) yang bersubsidi oleh 

pemerintah adalah bahan bakar yang berasal dan/atau diolah dari 

minyak bumi yang telah dicampurkan dengan bahan bakar lainnya 

dengan jenis, standar dan mutu (spesifikasi) harga volume dan 

konsumen pengguna tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 

Perpres  RI  Nomor 45 tahun 2009 tentang perubahan atau  Perpres 

Nomor 71 tahun 2005 tentang Penyediaan dan Pendistribusian jenis 

BBM (Bahan Bakar Minyak) tertentu. 

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  dikawasan Asia 

Tenggara ditambah margin dan biaya pendistribusian BBM bersubsidi 

ke seluruh NKRI. Harga jual eceran BBM yang bersubsidi pemerintah 

tahun 2013 adalah Bensin Premium Rp. 6500, dan Minyak Solar Rp. 

6500.  

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

Yogyakarta.2013 
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Bahan bakar minyak merupakan kebutuhan dasar dalam industri 

di seluruh dunia, tetapi bahan bakar minyak merupakan sumber daya 

alam yang tidak dapat diperbaharui. Kebutuhan bahan bakar minyak 

baik dalam bidang industri maupun transportasi semakin hari semakin 

meningkat karena mesin-mesin tersebut membutuhkan bahan bakar 

minyak dan dapat menyebabkan adanya kelangkaan bahan bakar 

minyak tersebut. Namun kebutuhan yang semakin tinggi terhadap 

BBM tidak didukung dengan sumber daya alam yang mengalami 

penurunan. 

c) Distribusi Bahan Bakar Minyak (BBM) 

Kegiatan distribusi BBM tidak lepas dari kegiatan usaha hilir, 

pelaku usaha dalam distribusi BBM meliputi kegiatan pembelian dan 

penjualan BBM, yang lebih menekankan ke sektor niaga. Kegiatan 

penjualan dan pembelian BBM tersebut sesuai dengan pasal 1 ayat 

(14) Undang-Undang Migas yang dirumuskan sebagai berikut 

“Kegiatan pembelian, penjualan, expor, impor minyak bumi dan/atau 

hasil olahannya, termasuk minyak dan gas bumi melalui pipa”. Dalam 

persyaratannya kegiatan ini dilaksanakan dengan cara izin usaha 

pemerintah.  

Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral dalam wibsite 

resminya merilis mengenai regulasi dan informasi publik pada Januari 

2017,menyebutkan bahwa ada sekitar 155 Perusahaan yang telah 
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mendapatkan izin usaha niaga umum (Bahan Bakar Minyak) 

BBM/hasil olahan. Lima urutan teratas ditempati perusahaan baik 

yang dimiliki Badan Usaha Milik Negara (BUMN) swasta dalam 

Negeri maupun swasta asing.21  

Perkembangan dalam kegiatan distribusi BBM pada saat ini juga 

terdapat peraturan yang mengatur tentang sub penyaluran bagi daerah 

yang belum terdapat penyalur yakni peraturan BPH Migas Nomor 6 

tahun 2015 tentang Penyaluran Jenis BBM Tertentu dan Jenis BBM 

Khusus penugasan pada daerah yang belum terdapat penyaluran. 

Peraturan ini disusun dalam rangka untuk menjamin ketersediaan dan 

kelancaran pendistribusian jenis BBM tertentu dan jenis BBM khusus 

penugasan di seluruh wilayah Negara kesatuan Republik Indonesia. 

Hal ini memungkinkan masyarakat atau pelaku usaha membuka usaha 

PERTAMINI yang sesungguhnya dengan menjadi sub penyaluran 

dalam kegiatan penyaluran BBM. 

d) Izin Usaha Bahan Bakar Minyak (BBM) 

Berdasarkan Pasal 4 ayat 1 Peraturan Menteri Energi dan 

Sumber Daya Mineral Nomor 7 tahun 2005 tentang Persyaratan dan  

pedoman pelaksanaan izin usaha dalam kegiatan usaha hilir dan gas 

bumi, untuk mendapatkan izin usaha, badan usaha harus mengajukan 

21 Migas.Sdm.co.id, Kementrian Energi Sumber Daya Alam dan Mineral, Regulasi dan Informasi 

Publik, 2017. Diaskes 04 Mei 2017.  
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pedoman kepada  Menteri (ESDM) melalui Direktur jendral yang 

memiliki tugas dan tanggung jawab meliputi kegiatan usaha minyak 

dan gas bumi, dengan dilengkapi persyaratan adminitrasi dan  teknis. 

Izin usaha adalah izin yang diberikan kepada badan usaha untuk 

melaksanakan pengolahan, pengangkutan, penyimpanan dan/atau 

niaga dengan tujuan memperoleh keuntungan dan/ atau laba. Terkait 

dengan kegiatan usaha tersebut tentu saja perlu adanya suatu izin atau 

prosedur yang harus dipenuhi dahulu, prosedur Perizinan Kegiatan 

Usaha Hasil Olahan Minyak Bumi Menurut Pasal 2 PP No. 36 Tahun 

2004 tentang Kegiatan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi, Kegiatan 

Usaha Hilir dilaksanakan oleh Badan Usaha yang telah memiliki Izin 

Usaha yang dikeluarkan oleh Menteri dan diselenggarakan melalui 

mekanisme persaingan usaha yang wajar, sehat, dan transparan. Oleh 

karena itu, setiap Badan Usaha yang melaksanakan kegiatan usaha 

Hilir harus memiliki izin usaha terlebih dahulu.22 

Izin diajukan selain kepada menteri melalui Direktur jendral, 

permohonan izin usaha BBM juga disampaikan tembusannya kepada  

BPH  Migas Pasal  4 ayat 2 peraturan menteri ESDM Nomor 7 tahun 

2005. Apabila permohonan izin usaha disetujui, Direktur Jendral atas  

nama Menteri memberikan izin usaha sementara kepada badan usaha 

22 Id.answers.yahoo.com, Pengertian Bahan Bakar Menurut Para Ahli. 2013, Diaskes 01 Agustus 

2017  
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dengan tembusan kepada  Menteri dan/atau BPH Migas Pasal 13 ayat 

1 Peraturan Menteri ESDM Nomor 7 tahun 2005. 

Badan usaha memiliki kewajiban untuk pendaftaran izin usaha 

niaga BBM kepada BPH Migas berdasarkan Pasal 3 Peraturan BPH 

Migas Nomor 08/P/BPH/Migas/X/2005 tahun 2005 tentang 

Kewajiban Pendaftaran Badan Usaha yang melaksanakan kegiatan 

usaha BBM. BPH Migas akan mengeluarkan sertifikat Nomor 

Registrasi Usaha (NRU) kepada badan usaha yang telah mendapat izin 

usaha sementara atau izin usaha niaga. Badan usaha yang telah 

mendapat izin memiliki kewajiban usaha untuk melaporkan kemajuan 

usahanya secara periodik dan membayar iuran kepada BPH Migas. 

Apabila melanggar kewajiban untuk mendaftarkan izin usahanya, 

BPH Migas dapat mengusulkan kepada  Menteri untuk mencabut izin 

usaha yang telah diberikan.23 Berdasarkan ketentuan dalam Pasal 23  

UU  RI  No 22 tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi: 

1. Kegiatan Usaha Hilir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 angka 

2 yaitu kegiatan usaha pengolahan, penyimpanan dan niaga dapat 

dilaksanakan oleh badan usaha setelah mendapat izin usaha dari 

pemerintah badan usaha baru dapat melaksanakan kegiatannya 

setelah mendapat izin usaha dari pemerintah.  

23 www.HukumOnline.com, Imam Hadi, Siapa yang berwenang terbitkan  Izin Usaha Niaga 

Bahan Bakar Minyak. 2012, Diaskes 01 Juni 2017    
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2. Izin usaha yang diperlukan untuk kegiatan usaha Minyak Bumi 

dan/atau kegiatan usaha gas bumi dibedakan atas: 

1) Izin usaha pengolahan  

2) Izin usaha pengangkutan 

3) Izin usaha penyimpanan 

4) Izin usaha niaga 

Setiap badan usaha dapat diberi lebih dari satu izin usaha 

selama tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang 

undangan yang berlaku. Izin usaha paling sedikit memuat:  

1) Nama penyelenggara  

2) Jenis usaha yang diberikan  

3) Kewajiban dalam penyelenggaraan pengusaha 

4) Syarat syarat teknisi 

Setiap izin usaha yang telah diberikan hanya dapat digunakan 

sesuai dengan peruntukannya, pemerintah dapat menyampaikan 

teguran tertulis, menangguhkan kegiatan, membekukan kegiatan atau 

mencabut izin usaha berdasarkan: 

1) Pelanggaran terhadap salah satu persyaratan yang tercantum 

dalam izin usaha. 

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



2) Penanggulangan perlanggaran atas persyaratan izin usaha 

3) Tidak memenuhi persyaratan yang ditetapkan berdasarkan 

undang undang ini. 

Sebelum melaksanakan percabutan izin usaha, pemerintah 

terlebih dahulu memberikan kesempatan selama jangka waktu yang 

telah dilakukan atau pemenuhan persyaratan yang ditetapkan. 

Kegiatan usaha hilir dapat ditetapkan oleh: 

1) Badan usaha milik negara 

2) Badan usaha milik Daerah 

3) Badan usaha kecil 

4) Badan usaha swasta 

Keempat jenis usaha tersebut itu dapat mengajukan 

permohonan untuk mendapatkan izin usaha dalam melakukan kegiatan 

usaha hilir. Dari keempat badan usaha yang disebutkan di atas 

memiliki hak usaha yang dilindungi oleh uandang-undang. Kegiatan 

usaha hilir diatur dalam Pasal q angka 10, Pasal 5, pasal 7, Pasal 23 

sampai dengan Pasal 25 UU No 22 tahun 2001 tentang Minyak dan 

Gas Bumi yaitu kegiatan usaha hilir adalah kegiatan usaha yang 

berintikan atau bertumpu pada kegiatan usaha pengolahan, 

pengangkutan, penyimpanan dan niaga. 
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1) Pengolahan adalah kegiatann : 

Memurnilan, memperoleh bagian bagian, mempertinggi 

mutu, mempertinggi nilai tambah minyak bumi dan/atau gas bumi 

tetapi tidak termasuk pengolahan lapangan. 

2) Pengangkutan adalah kegiatan: 

Pemindahan minyak bumi, gas bumi dan/atau hasil 

olahannya, dari wilayah kerja atau dari tempat penampungan hasil 

pengolahan, termasuk pengangkutan gas bumi melalui pipa 

transmisi dan distribusi. 

3) Penyimpanan adalah kegiatan: 

Penerimaan, pengumpulan, penampungan, pengeluaran 

minyak dan/atau gas bumi. 

4) Niaga adalah kegiatan: 

Pembelian, penjualan, exspor, impor minyak bumi 

dan/atau hasil olahannya termasuk niaga gas bumi melalui pipa.   

▪ Pengertian Penyaluran 

Pengertian penyaluran terdapat dalam Pasal 1 angka 6 

Peraturan Menteri Energi Sumber Daya dan Mineral Nomor 

16 tahun 2011 tentang kegiatan Penyaluran BBM, yaitu 

penyaluran adalah koperasi, usaha kecil, dan/atau badan 

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



usaha swasta nasional yang ditunjuk oleh Badan Usaha 

Pemegang Izin Usaha Niaga Umum untuk melakukan 

kegiatan penyaluran. Selain itu pengertian penyaluran juga 

dijelaskan didalam Pasal 1 angka 5 BPH Migas Nomor 6 

Tahun 2015 yaitu penyaluran adalah koperasi dan usaha 

kecil. 

Badan usaha Milik Daerah atau Badan Usaha Swasta 

Nasional yang ditunjuk oleh badan usaha untuk melakukan 

kegiatan jenis penyaluran BBM tertentu dan jenis BBM 

khusus penugasan. Pengertian kegiatan penyaluran terdapat 

dalam Pasal 1 angka 5 Peraturan Menentri Energi Sumber 

Daya dan Mineral Nomor 16  Tahun 2011 tentang Kegiatan 

Penyaluran BBM, yaitu penyaluran BBM pada wilayah 

penyaluran oleh penyalur terintegrasi berdasarkan perjanjian 

kerjasama. 

▪ Sarana dan Fasilitas 

Pengertian sarana dan fasilitas dalam Pasal 1 angka 7 

Peraturan Menteri ESDM Nomor 16 Tahun 2011 tentang 

Kegiatan penyaluran BBM, yaitu sarana dan fasilitas adalah 

sarana dan/atau fasilitas yang digunakan untuk menunjang 

dan melaksanakan kegiatan penyaluran BBM. Pembangunan 

instalasi SPBU untuk pengisian/penjualan ritel BBM kepada 
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kendaraan umum hak jenis mesin motor bensin maupun 

motor disel adalah suatu kegiatan yang dipengaruhi oleh 

banyak segi aspek yang meliputi aspek ekonomis bisnis, 

teknis, keselamatan kerja dan tata lingkungan kota serta 

faktor politis yang berlaku pada saat ini.  

Bagian dari hubungan hukum dengan masyarakat 

adalah hukum birokratis atau hukum yang mengatur yakni 

hukum yang terdiri dari peraturan peraturan eksplitisnyang 

ditetapkan dan ditegakkan oleh pemerintah yang sah, hukum 

ini tidak bersifat universal tetapi terbatas pada situasi situasi 

yang memisahkan antara negara dan masyarakat, perilakunya 

berbentuk eksplisit, larangan atau izin yang ditunjukan pada 

kategori umum orang dan tindakan, sehingga wilayah hukum 

ini di sekitar adminitrasi, penguasa dan pejabat pejabat pada 

khususnya, diciptakan atau diperlukan oleh pemerintah secara 

spontan.24  

e) Dampak Kenaikan Bahan Bakar Minyak  (BBM) 

Semua produk pasti memiliki kelebihan dan keurangan masing-

masing, begitu juga denga bahan bakar minyak memiliki dampak. 

Dampak tersebut seperti:  

 

24 Syaiful Bakhri, Hukum Migas, Total Media, Jakarta, 2012   
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1. Dampak Positif  

1) Munculnya bahan bakar dan kendaraan alternative. 

Seiring dengan menjolaknya harga minyak dunia, muncul 

berbagai bahan bakar altenatif baru. Yang sudah dikenal 

oleh masyarakat luas adalah BBG (Bahan Bakar Gas). 

Harganya juga lebih murah dibandingkan dengan harga 

BBM (Bahan Bakar Minyak) nersubsidi. Ada juga bahan 

bakar yang terbuat dari kelapa sawit. Tentunya  bukan  hal 

sulit untuk menciptakan bahan bakar altenatif mengingat 

Indonesia adalah negara yanag kaya akan Sumber Daya 

Alam. 

2) Pembangunan Nasional akan lebih pesat. 

Pembangunan nasional akan lebih pesat karena dana APBN 

yang awalnya digunakan untuk memberikan subsidi (Bahan 

Bakar Minyak) BBM, jika harga (Bahan Bakar Minyak) 

BBM naik, maka subsidi dicabut dan dialihkan untuk 

digunakan dalam pembangunan di berbagai wilayah hingga 

keseluruh daerah.  

3) Hematnya APBN (Anggaran Pendapatan dan Belanja 

Negara) 
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Jika harga (Bahan Bakar Minyak) BBM mengalami 

kenaikan, maka jumlah subsidi yang dikeluarkan oleh 

pemerintah akan berkurang. Sehingga Anggaran 

Pendapatan dan Belanja Negara dapat diminimalisasi 

sehingga masyarakat menjadi lebih memudahkan untuk 

melaksanakan pembangunan di wilayahnya. 

4) Mengurangi Pencemaran Udara 

Jika harga (Bahan Bakaar Minyak) BBM mengalami 

kenaikan, masyarakat akan mengurangi pemakaian bahan 

bakar, sehingga hasil pembangunan dari bahan bakar 

tersebut dapat berkurang dan akan berpengaruh pada tingkat 

kebersihan udara. 

2. Dampak Negatif  

1) Harga barang barang dan jasa jasa  menjadi lebih mahal.  

Harga barang dan jas akan mengalami kenaikan disebabkan 

oleh naiknya biaya produksi sebagai imbas dari naiknya harga 

bahan bakar. 

2) Apabila  harga (Bahan Bakaar Minyak)  

BBM memang dinaikan, maka akan berdampak bagi 

perekonomian khususnya UMKM (usaha mikro kecil dan 

menengah) 
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3) Meningkatnya biaya produksi yang diakibatkan oleh harga 

bahan, beban transportasi. 

4) Kondisi keuangan UMKM menjadi rapuh.  

Dampak kenaikan ini dapat menimbulkan suatu ekspektasi 

inflasi dari masyarakat yang dapat mempengaruhi kenikan harga 

berbagai jenis/barang.25 Ekspektasi inflasi ini muncul karena pelaku 

pasar terutama pedagang eceran ikut terpengaruh dengan cara 

menaikan harga barang barang dagangannya, dan biasanya kenaikan 

harga barang barang kebutuhan pokok masyarakat terjadi ketika isu 

kenaikan harga  Bahan Bakar Minyak (BBM)mulai tedengar. Perilaku 

kenaikan harga barang baranag kebutuhan masyarakat setelah terjadi 

kenaikan harga  beberapa  jenis Bahan Bakar Minyak (BBM)  seperti 

premium (bensin pompa), solar, minyak tanah dari waktu ke waktu 

relatif sama. 

f) Dampak Kenaikan Harga Bahan Bakar Minyak ( BBM)   

Bahan Bakar Minyak (BBM) merupakan komoditas yang 

memegang peran sangat vital dalam semua aktifitas ekonomi. Dampak 

langsung perubahan harga minyak adalah perubahan perubahan biaya 

operasional yang mengakibtkan tingkat keuntungan kegiatan investasi 

langsung terkoneksi, secara sederhana tujuan investasi adalah untuk 

25 Hamid, Edi Sunandi, Perekonomian Indonesia, Masalah dan Kebijakan Kontemporer, 

Jogjakarta. 2000  
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maksimisasi kemakmuran melalui keuntungan dan investor selalu 

berusaha menanamkan dana  pada  investasi.  

Kenaikan Bahan Bakar Minyak (BBM) bukan saja  

memperbesar beban  masyarakat kecil pada umumnya tetapi juga bagi 

dunia usaha khususnya. Hal ini dikarenakan  terjadi  kenaikan  pada  

pos pos biaya produksi sehingga meningkatkan biaya secara  

keseluruhan dan mengakibatkan kenaikan harga pokok  produksi yang 

akhirnya akan menaikan harga jual produk. Multiple efek dari 

kenaikan Bahan Bakar Minyak meningkatkan overhead ditambah pula 

tuntutan dari karyawan untuk menaikan upah yang pada akhirnya 

keuntungan perusahaan menjadi semakin kecil.26 

Inflasi akan terjadi apabila subsidi BBM dicabut, harga bbm 

akan naik, jika harga BBM naik maka harga barabg dan jasa akan 

mengalami kenaikan pula. terutama dalam biaya produksi. Kenaikan 

harga BBM akan membawa pengaruh terhadap kehidupan iklim 

berinventasi, biasanya kenaikan BBM akan mengakibatkan naiknya 

produksi, naiknya biaya distribusi dan menaikan juga inflasi, harag 

barang barang menjadi lebih mahal, daya beli merosot karena 

pengahasilan masyarakat yang tetap. Subsidi pemerintah terhadap  

BBM  akan semakin meningkat , meskipun negara kita merupakan 

26 Wahyuningsih, Endang, Dampak Kenaikan Harga Minyak terhadap Kondisi Ekonomi 

Indonesia. 2012.  
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penghasil minyak dalam kenyatannya  untuk memproduksi BBM kita 

masih membutuhkan impor bahan baku minyak juga.  

g) Dasar  Hukum  

Bagian dari hubungan hukum dengan masyarakat adalah 

hukum birokratis atas hukum yang mengatur yakni hukum yang terdiri 

dari pengaturan pengaturan eksplisit yang ditetapkan dan ditegakan 

oleh pemerintah yang sah, hukum ini tidak bersifat universal tetapi 

terbatas pada situasi situasi yang memisahkan antara negara dan 

masyarakat, perilakunya berbentuk eksplisit, larangan atau izin yang 

ditunjukan pada kategori umum orang dan tindakan, sehingga wilayah 

hukum ini di sekitar adminitrasi, penguasa dan pejabat pejabat pada 

khususnya, diciptakan atau diperlukan oleh pemerintah secara 

spontan.  

Dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 15 tahun 

2012 tentang Harga Jual Eceran dan Konsumen Pengguna jenis Bahan 

Bakar Minyak tertentu, dengan harga jual bahan bakar minyak eceran 

ynag ekonomi untuk non subsidi maupun bersubsidi yang sudah 

ditetapkan harganya oleh pemerintah setempat. 

Ada beberapa aspek hukum dalam pelaksanaan peraturan 

Presiden yang menjadi dasar sehingga bahan bakar minyak bersubsidi 

masih dapat dimanfaatkan oleh pelaku usaha, diantaranya adalah: 
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a) Undang Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan 

Gas Bumi. 

Dalam rangka memenuhi ketentuan Undang Undang 

Dasar 1945 tersebut, setelah empat dasawarsa sejak 

diberlakunya Undang Undang Nomor 4 Prp. Tahun 1960 

tentang Pertambangan Minyak dan Gas Bumi dan Undang 

Undang Nomor 8 tahun 1971 tentang Perusahaan 

Pertambangan Miyak dan Gas Bumi Negara, dalam 

pelaksanaanya ditemukan berbagai kendalakarena substansi 

materi Undang Undang tersebut tidak sesuai lagi dengan 

perkembangan sekarang maupun kebutuhan masa depan.  

Dalam menghadapi kebutuhan dan tatangan global pada 

masa yang akan datang, kegiatan usaha Minyak dan Gas 

dituntut untuk lebih mampu mendukung kesinambungan 

pembangunan nasional dalam rangka peningkatan 

kemakmuran dan kesejahteraan rakyat. 

Berdasarkan hal hal tersebut diatas perlu disusun suatu 

Undang Undang Minyak dan Gas Bumi untuk memberikan 

landasan hukum bagi langkah langkah pembaruan dan 

penataan kembali kegiatan usaha minyak dan gas bumi agar 

kegiatan penjualan bahan bakar minyak yang bersubsidi dapat 

terlindung. 
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Kegiatan penjualan Bahan Bakar Minyak yang bersubsidi 

sangat berpengaruh terhadap pembangunan nasional 

dikarenakan penjualan yang tidak melalui prosedur itu 

tentunya dapat merugikan dan  mengurangi pengasilan negara 

lewat pajak.  

Pembentukan Undang Undang Nomor 22 tahun 2001 

ditunjukan untuk pembangunan nasional yang dapat 

mewujudkan kesejahteraan rakyat. Berbagai macam cara yang 

dilakukan untuk mewujudkan hal tersebut melalui informasi 

dengan bidang kehidupan yang berdasarkan  pada  pancasila 

dan Undang undang Dasar 1945, untuk memberikan landasan 

hukum bagi langkah langkah pembaruan dan penataan 

penyelenggaraan pengusaha minyak dan gas bumi tersebut 

maka dibentuklah peraturan/pengelolaan minyak dan gas bumi.  

b) Undang Undang Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan 

Konsumen 

Hukum perlindungan konsumen yang berlaku di 

Indonesia memiliki dasar hukum yang telah ditetapkan oleh 

pemerintah, dengan adanya dasar hukum pasti perlindungan 

terhadap hak hak konsumen bisa dilakukan dengan penuh 

optimisme. konsumen yang merasa haknya dilanggar bisa 

mengadukan dan memproses perkaranya secara hukum 
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dibadan penyelesaian sengeketa konsumen (BPSK). Dasar 

hukum tersebut menjadikan landasan hukum yang sah dalam 

penagturan perlindungan konsumen. 

Menurut Pasal 1 angka 1 UUPK menegaskan bahwa 

perlindungan hukum bagi konsumen adalah segala upaya 

untuk menjamin kepastian hukum guna memberikan 

perlindungan terhadap konsumen. Hal ini dapat diatikan bahwa 

terdapat upaya utuk memberikan kepastian hukum dengan 

memberikan perlindungan terhadap konsumen, juga mengatur 

apa saja yang menjadi hak dan kewajiban dari para pelaku 

usaha.  

Perindungan hukum yang telah dijamin di dalam UUPK 

ini adalah adanya pemberian kepastian hukum terhadap 

perolehan kebutuhan konsumen. Kepastian hukum tersebut, 

meliputi memberikan upaya berdasarkan hukum kepada 

konsumen untuk memperoleh dan menentukan sendiri barang 

dan/atau jasa yang sesuai dengan kebutuhannya, juga 

mempertahankan haknya apabila dirugikan oleh penyedia 

barang atau jasa tersebut. 
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C. Kerangka Penelitian 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bagaimana legalitas penjualan 

Bahan Bakar Minyak eceran 

oleh Pertamini 

Bagaimana  seharusnya 

pengaturan penjualan Bahan 

Bakar Minyak eceran oleh 

Pertamini  

• Penerapan legalitas 

terhadap penjualan Bahan 

Bakar Minyak  

• kelebihan dan kekurangan 

penjualan BBM eceran 

Pertamini   

 

Analisis Yuridis Legalitas 

Penjualan Bahan Bakar 

Minyak Eceran oleh Pertamini 

Pemerintah sudah menetapkan legalitas dengan 6 

bulan sekali yang bertanggung jawab Pengusaha 

pertamini tersebut dan pemerintah akan mengatur 

penjualan BBM yang belum mendapatkan izin 

Peraturan undang undang 

mengenai penjualan Bahan 

Bakar Minyak 
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Legalitas memegang peran penting sebagai dasar pembuatan 

berbagai undang undang dan sebagai acuan penegakan hukum dan 

menegakan hukum yang dilakukan oleh pelaku usaha. Penegakan hukum 

dalam hal ini merupakan penjualan Bahan bakar minyak (BBM) yang 

dilakukan secara ilegal mewajibkan turut serta badan penegak hukum, 

kewenangan kepada suatu badan sebagai badan pengatur dalam hal 

pengawasan terhadap kegiatan hilir telah diberikan menurut undang 

undang no 22 tahun 2001 tentang Minyak dan gas bumi, dalam hal ini 

kewenangan sebagai badan pengatur yang mengatur dan mengawasi 

kegiatan hilir. Izin usaha paling sedikit memuat nama penyelenggara jenis 

usaha yang diberikan, kewajiban dan penyelenggaraa dan syarat syarat 

setiap izin usaha yang telah diberikan hanya dapat digunakan sesuai 

dengan petunjuknya.  

Pasal 55 Undang undang nomor 22 tahun 2001 tentang Minyak dan 

gas bumi menjelaskan bahwa setiap orang yang menyalahgunakan 

pengangkutan dan/atau niaga bahan bakar minyak (BBM) yang bersubsidi 

pemerintah dengan pidana penjara 6 tahun dan denda RP 60 M.  Undang 

Undang ini memuat substansi pokok mengenai ketentuan bahwa minyak 

dan gas bumi sebagai sumber daya alam startegis yang terkandung 

didalam wilayah Hukum Pertambangan Indonesia merupakan kekayaan 

nasional yang dikuasai oleh negara, dan penyelengaarannya dilakukan 

oleh pemerintah sebagai pemegang kuasa pertambangan pada kegiatan 
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usaha Hulu. Sedangkan pada kegiatan Usaha Hilir dilaksanakan setelah 

mendapat izin usaha dari pemerintah.  

Undang Undang ini memuat substansi pokok mengenai ketentuan 

bahwa minyak dan gas bumi sebagai sumber daya alam startegis yang 

terkandung didalam wilayah Hukum Pertambangan Indonesia merupakan 

kekayaan nasional yang dikuasai oleh negara, dan penyelengaarannya 

dilakukan oleh pemerintah sebagai pemegang kuasa pertambangan pada 

kegiatan usaha Hulu. Sedangkan pada kegiatan Usaha Hilir dilaksanakan 

setelah mendapat izin usaha dari pemerintah. 

Bahan Bakar Minyak (BBM) adalah bahan bakar yang berbentuk 

cairan yang digunakan sebagai sumber energi untuk kendaraan bermotor. 

BBM diperoleh dari hasil penyulingan minyak bumi. Minyak bumi sendiri 

terbentuk dari pelapukan tumbuhan dan hewan yang tealh mati ribuan 

hingga jutaan tahun yang lampau dan mengendap di dalam tanah. 

Agar bisa menjadi BBM, minyak bumi harus di suking dahulu. 

Minyak bumi yang akan melalui proses penyulingan ini disebut dengan 

istilah minyak mentah. Untuk mendapatkan minyak mentah harus 

dilakukan pengeboran, tidak sembarang tempat bisa di bor. Karena tidak 

semua tempat dibumi memiliki kandungan minyak bumi. Karena itu 

sebelum melakukan pengeboran, para ahli akan melakukan pencarian atau 

eksplorasi. Eksplorasi itu biasanya dilakukan oleh para ahli Geologis. 
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Agar fungsi pemerintah sebagai pengatur, pembina dan pengawas 

dapat berjalan lebih efisien maka pada kegiatan Usaha Hulu dibentuk 

Badan Pelaksana, sedangkan pada  kegiatan Usaha Hilir dibentuk badan 

penagtur. 

Bahan Bakar Minyak (BBM) adalah bahan bakar yang berbentuk 

cairan yang digunakan sebagai sumber energi untuk kendaraan bermotor. 

BBM diperoleh dari hasil penyulingan minyak bumi. Minyak bumi sendiri 

terbentuk dari pelapukan tumbuhan dan hewan yang tealh mati ribuan 

hingga jutaan tahun yang lampau dan mengendap di dalam tanah. 
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