
 

 
 

BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1. Latar Belakang Masalah 

 

Bahan bakar minyak adalah salah satu unsur vital yang diperlukan dalam 

kebutuhan masyarakat umum. Adapun jenis-jenis bahan bakar meliputi: 

Aviantion Gasolin (AVGS), Aviantion Turbin (Avtur),Bensin, Minyak 

Tanah,Minyak Solar,Minyak Disel, Minyak Bakar, Biodisel dan Pertamina 

DEX.Setiap kehidupan dalam perkembangan zaman saat ini sangat bergantung 

dengan cara pengelolaan energy yang hemat dan ramah lingkungan. Berbagai 

percobaan telah dilakukan untuk menciptakan jenis energi yang ramah 

lingkungan. Hal ini dilakukan untuk mengurangi jumlah penggunaan energi 

yang tidak dapat diperbaharui, salah satunya adalah bahan bakar minyak. 

 

Perubahan bahan bakar minyak sebagai sumber energi sudah banyak 

dilakukan dinegara-negara maju. Salah satunya dengan menciptakan sumber 

energi yang ramah lingkungan serta dapat diperbaharui seperti bahan bakar bio 

diesel yang berasal dari tumbuhan.1Indonesia merupakan negara dengan 

tingkat pemakaian energi yang cukup banyak.Indonesia merupakan salah satu 

negara berkembang yangmasih menggunakan bahan bakar minyak sebagai 
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BPH Migas,Komoditas Bahan Bakar Minyak (BBM), Penerbit BPH Migas RI, Jakarta, 2005, 

hlm 15. 
 



 

 
 

sumber energi utama, baik yangdigunakan oleh pihak industri maupun 

masyarakat umum. 

 

Pemanfaatan Bahan Bakar Minyak (BBM), dewasa ini tidak saja 

berimplikasi pada kebijakan luar negeri suatu negara yang berpengaruh 

signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi negara itu sendiri, namun juga 

berdampak secara global yang mengakibatkan penderitaan umat manusia.  

 

Pengembangan energi alternatif di indonesiatidak memperlihatkan 

dampak yang signifikan karena minimnya pengetahuan dan kurangnya peranan 

pemerintah dalam memberikan bantuan pengembangan serta produksi sumber 

energi alternatif. Selain sumber energi berupa bahan bakarminyak, pemerintah 

juga sedang mensosialisasikan pengguna bahan bakar minyakgas sebagai 

sumber energi alternatif.Penggunaan bahan bakar gas dirasa cukupmembantu 

karena sedikit demi sedikit dapat menggantikan penggunaan bahanbakar 

minyak.Tetapi dengan terbatasnya suplai bahan bakar gas membuatmasyarakat 

sulit meninggalkan penggunaan bahan bakar minyak.Pemerintahmasih 

memberikan subsidi yang sangat besar untuk penggunaan bahan 

bakarminyak.Subsidi itu diberikan kepada pihak industri, usaha kecil, dan 

menengah serta kendaraan bermotor.2 
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Y. Sri Susilo. Subsidi Bahan Bakar Minyak (BBM) dan Perekonomian Indonesia. Pustaka Baru: 

Yogyakarta.2013, hlm 10. 



 

 
 

Tingkat konsumsi bahan bakar minyak yang sangat  banyak membuat 

pemerintah harus mengeluarkan kebijakan untuk menekan tingkat konsumsi 

bahan bakar minyak dan mengurangi jumlah subsidinya. Salah satu kebijakan 

yang dilakukan pemerintah adalah menaikan harga bahan bakar minyak 

bersubsidi. Kebijakan menaikan harga bahan bakar minyak bersubsidi ini 

bertujuan untuk mengurangi jumlah subsidi bahan bakar minyak yang dirasa 

tidak tepat.  

 

Dengan Kenaikan harga bahan bakar minyak bersubsidi ini dimanfaatkan 

oleh sejumlah oknum untuk mendapatkan keuntungan berlipat ganda dengan 

cara menimbun bahan bakar minyak bersubsidi dan kemudian menjualnya 

kembali setelah harga bahan bakar minyak bersubsidi tersebut naik.3 

 

Penimbunan bahan bakar minyak yang sering terjadi dapat merugikan 

negara, oleh karena itu bagi penimbunan bahan bakar minyak dapat dikenai 

sanksi hingga empat tahun penjara, seperti termaksud dalam Undang-Undang 

Nomor 22 Tahun 2001 tentang minyak dan gas bumi, Pasal 53 Huruf c yang 

berisi tentang penyimpanan, penimbunan bahan bakar minyak bersubsidi tanpa 

izin akan diancam pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun denda Rp. 30 

milyar serta Pasal 55 yang berisi bahwa menyalahgunakan pengangkutan dan 

penjualan bahan bakar minyak bersubsidi diancam pidana penjara paling lama 

6 tahun. 

                                                 
3Ibid, hlm 11. 



 

 
 

 

Beberapa contoh kasus yang diduga penimbunan bahan bakar minyak 

bersubsidi terjadi di Wilayah Hukum Polres Lampung Utara, Lampung Utara 

menyita 350 liter premium tanpa izin.Bahan bakar minyak itu disita usai 

dimuat kedalam 10 jeriken warna biru berukuran 35 liter menggunakan mobil 

jenis pick up (Suzuki futura warna hitam). Tersangka WD ditangkap saat 

melintasi jalan Ahmad Akuan Sribasuki Kotabumi, saat diperiksa WD tidak 

dapat menunjukkan surat niaga kepada petugas.Tersangka WD merupakan 

warga Desa Sukamaju, RT 001 RW 002, Kecamatan Bunga Mayang, Lampung 

Utara.Bahan bakar minyak itu diperoleh dari SPBU Pertamina Hi. Yusuf di 

Jalan Alamsyah RPN, Kelurahan Kelapa Tujuh, Kecamatan Kotabumi Selatan 

pada Rabu, 4 Juli 2018 sekira pukul 15.52 WIB.4 

 

Pada bulan sebelumnya tepat pada Minggu, 24April 2018 pukul 23.30 

WIB, Terjadi penangkapan pada dua kapal di Pulau Sebesi Lanal, Lampung. 

Ketika dilakukan pemeriksaan, kapal bermuatan BBM jenis solar yang masing-

masing 600 ton dan 200 ton itu tidak dilengkapi dokumen resmi mengenai 

muatan kapal. Bahan bakar tersebut berasal dari truk di darat kemudian dibawa 

ke laut. Kapal tersebut bernama lambung MT Jaya Mukti 1 dan MT Kallyse 

yang sedang memuat BBM di Perairan Mutun, Teluk Lampung berisi nakhoda 

dan 23 anak buah kapal (ABK). 

 

                                                 
4https://www.kupastuntas.co/2018/07/04/polisi-lampura-amankan-seorang-warga-pembisnis-bbm-

tak-berizin/, diakses jumat,20/09/2019, pukul.18.43.Wib. 

https://www.kupastuntas.co/2018/07/04/polisi-lampura-amankan-seorang-warga-pembisnis-bbm-tak-berizin/
https://www.kupastuntas.co/2018/07/04/polisi-lampura-amankan-seorang-warga-pembisnis-bbm-tak-berizin/


 

 
 

Dari uraian diatas maka tidak dapat dipungkiri bahwa sering terjadinya 

Penimbunan bahan bakar minyak bersubsidi di Wilayah Hukum Lampung dan 

polres Lampung Utara khususnya. Peranan pihak berwenang adalah salah satu 

syarat penting dalam pencegahan terjadinya penimbunan terhadap bahan bakar 

minyak bersubsidi di Wilayah Hukum Polres Lampung Utara. 

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan 

penelitian yang hasilnya ditulis dalam bentuk skripsi dengan judul ”Penerapan 

Hukum Terhadap Penyalahgunaan Bahan Bakar Minyak Subsidi (Studi 

Polres Lampung Utara)” 

 

1.2 Permasalahan dan Ruang Lingkup 

1.2.1. Permasalahan 

Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas, maka 

permasalahan pokok dalam penelitian ini adalah : 

1. Apakah Faktor yang menyebabkan terjadinya kejahatan penyalahgunaan 

bahan bakar minyak subsidi di wilayah hukum polres Lampung Utara? 

2. Bagaimanakah upaya dalam penanggulangan terjadinya kejahatan 

penyalahgunaan bahan bakar minyak subsidi di wilayah hukum polres 

Lampung Utara? 

 

1.2.2. Ruang Lingkup 



 

 
 

Berdasarkan rumusan masalah, maka penelitian ini termasuk dalam ruang 

lingkup bidang Ilmu Hukum Pidana. Sedangkan lingkup pembahasan 

difokuskan pada Apakah Faktor yang menyebabkan terjadinya kejahatan 

penyalahgunaan bahan bakar minyak subsidi di wilayah hukum polres 

Lampung Utara serta Bagaimanakah upaya dalam penanggulangan terjadinya 

kejahatan penyalahgunaan bahan bakar minyak subsidi di wilayah hukum 

polres Lampung Utara. Sedangkan ruang lingkup penelitian yaitu di wilayah 

hukum polres Lampung Utara pada tahun 2020. 

1.3. Apakah Tujuan dan Kegunaan Penelitian 

1.3.1. Tujuan Penelitian  

Berdasarkan permasalahan di atas, maka yang menjadi tujuan dari penelitian ini 

adalah: 

1. Untuk mengetahui dan memperoleh gambaran mengenai faktor yang 

menyebabkan terjadinya kejahatan penyalahgunaan bahan bakar minyak 

subsidi di wilayah hukum polres Lampung Utara. 

2. Untuk mengetahui upaya dalam penanggulangan terjadinya kejahatan 

penyalahgunaan bahan bakar minyak subsidi di wilayah hukum polres 

Lampung Utara. 

 

1.3.2. Kegunaan Penelitian 

Penelitian ini berguna secara akademis dan praktis, sebagai berikut: 



 

 
 

1) Secara akademis, sebagai upaya peningkatan wawasan kompetensi peneliti 

melalui proses pendidikan yang diselenggarakan oleh Universitas 

Muhammadiyah Kotabumi dalam mengembangkan ilmu hukum khususnya 

bidang Hukum Pidana 

2)Secara praktis, menambah wawasan penulis tentang ilmu hukum, 

khususnya pada Hukum Pidana serta sebagai salah satu syarat akademik 

untuk menyelesaikan studi pada Universitas Muhammadiyah Kotabumi 

sehingga meraih gelar Sarjana Hukum. 

1.4. Sistematika Penulisan 

Untuk memudahkan membaca dan memahami isi dari penulisan proposal 

penelitian ini, maka penulis menyusunnya ke dalam lima bab dengan 

sistematika sebagai berikut: 

BAB I PENDAHULUAN, pada bab ini diuraikan tentang Latar Belakang 

Masalah, Permasalahan dan Ruang Lingkup, Tujuan dan Kegunaan Penelitian, 

Sistematika Penulisan. 

BAB II TINJAUAN PUSTAKA, dalam bab ini memuat hal-hal mengenai 

pengertian tindak pidana, tinjauan umum (BBM), Penimbunan bahan bakar 

minyak bersubsidi. 

BAB III METODE PENELITIAN, bab ini berisikan metode-metode yang 

digunakan dalam penulisan skripsi ini, yaitu Pendekatan Masalah, Jenis Dan 

Sumber Data, Prosedur Pengumpulan Dan Pengolahan Data, serta Analisis 

Data. 



 

 
 

BAB IV PENYAJIAN DAN PEMBAHASAN, pada bab ini diuraikan tentang 

hasil penelitian di lapangan yang meliputi Gambaran Umum Objek Penelitian, 

Dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap tindak pidana 

penyalahgunaan BBM, Putusan hakim terhadap tindak pidana penyalahgunaan 

BBM. 

BAB V PENUTUP, bab ini merupakan bab terakhir yang berisikan 

Kesimpulan dari penulisan dan penelitian dan Saran-Saran penulis guna 

perbaikan di masa akan datang.  

DAFTAR PUSTAKA, merupakan buku-buku dan peraturan perundang-

undangan yang penulis pergunakan sebagai bahan dasar dalam penulisan 

skripsi ini.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

LAMPIRAN-LAMPIRAN, bahan-bahan dokumen yang penulis peroleh pada 

saat penelitian. 

  


