
 

 
 

BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

 

2.1. Pengertian Tindak Pidana 

 

Istilah tindak pidana dalam bahasa latin disebut dengan Delictum atau 

Delicta, dalam Bahasa Inggris dikenal dengan istilah Delict, yang artinya 

suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenakan hukuman, sementara dalam 

bahasa Belanda tindak pidana dikenal dengan istilah Strafbaarfeit, yang 

terdiri dari tiga unsur kata, yaitu straf, baar dan feit. Straf diartikan sebagai 

pidana dan hukum, baar diartikan sebagai dapat atau boleh, sementara feit 

lebih diartikansebagai tindak, peristiwa, dan perbuatan atau sebagian dari 

suatu kenyataan.5 

 

Secara harfiah strafbaafeit dapat diartikan sebagai sebagian dari suatu 

kenyataan yang dapat dihukum.Dari pengertian tersebut, dapat ditarik 

kesimpulan bahwa yang dapat dihukum adalah kenyataan, perbuatan atau 

peristiwa, bukan pelaku. Perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hokum, 

larangan yang mana disertai sanksi berupa pidana tertentu bagi barang siapa 

yang melanggar aturan tersebut. Dapat juga dikatakan bahwa perbuatan 

pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh hukum dan diancam pidana, 

                                                 
5 Evi Hartanti. Hukum Tindak Pidana. CV Pustaka. Jakarta. 2014, hlm 36 



 

 
 

sedangkan ancaman pidanya ditujukan pada orang yang menimbulkan 

kejahatan.6 

 

Untuk adanya perbuatan pidana harus ada unsur-unsur : 

(1) Perbuatan (Manusia) 

(2) Memenuhi rumusan dalam undang-undang (syarat formil) 

(3) Akibat (haya dalam delik materi) 

(4) Melawan hukum formal dan matrial 

(5) Keadan menyusul atau keadaan tambahan 

(6) Keadaan secara objektif yang memperbaiki pidana 

(7) Tidak adanya dasar pembenaran dan dasar pemaaf 

         

Syarat materil harus ada, karena asas legalitas dalam pasal 1 ayat (1) 

KUHP.Dalam setiap tindak pidana terdapat unsur-unsur yang terkandung di 

dalamnya, yang secara umum dapat dibagi menjadi dua macam unsur, yaitu 

unsur subjektif dan unsur objektif. 

1. Unsur subjektif adalah unsur yang melekat atau yang ada dalam diri si 

pelaku, unsur-unsur tersebut diantaranya adalah : 

- Niat;  

- Maksud atau tujuan;  

- Kesengajaan dan ketidaksengajaan (dolus dan culpa);  

- Kemampuan bertanggungjawab.  

                                                 
6Moeljatno,L. Asas-asas Hukum Pidana. Jakarta : Rineka Cipta, 2008, hal 7 



 

 
 

2. Unsur objektif adalah unsur-unsur yang ada kaitannya dengan keadaan-

keadaan dimana tindakan-tindakan si pelaku itu harus dilakukan. Unsur 

tersebut diantaranya : 

- Perbuatan;  

- Akibat;  

- Keadaan-keadaan. 

Semua unsur yang terkandung dalam unsur subjektif dan objektif 

merupakan suatu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. Artinya, bahwa jika 

salah satu unsur tindak pidana tersebut tidak ada, maka bisa saja terdakwa 

dibebaskan dari tuntutan apapun. 

Ada dua paham yang berbeda-beda dalam menerjemahkan tentang tindak 

pidana, Paham monisme dan paham dualisme dalam tindak pidana yaitu 

diantaranya : 

a. “Perbuatan yang melawan hukum (wederrechttelijk) yang berhubungan 

dengan kesengajaan atau kesalahan yang dilakukan oleh orang yang dapat 

dipertanggungjawabkan yang dirumuskan J.E Jonkers.” 

b. Yang Menyatakan  tindak pidana adalah suatu perbuatan yang melakukannya 

dapat dikenakan hukuman pidana. Yang dirumuskan wirjono prodjodikno. 

c. Perbuatan yang boleh di hukum adalah “ kelakuan orang yang begitu 

bertentangan dengan keinsapan hukum sehingga kelakuan itu diancam 

dengan hukuman, asal dilaksanakan oleh seorang yang karena itu dapat 

dipersalahkan yang dirumuskan HJ. Van schravendijk.” 



 

 
 

d. Suatu kelakuan manusia yang diancam pidana oleh peraturan perundang-

undangan yang akan menjadi suatu tindak pidana apabila perbuatan itu 

mengundang suatu unsur sebagai berikut : 

1) Akibat dan kelakuan (perbuatan) 

2) Keadaan yang menyertai perbuatan atau hal ikhwal 

3) Dengan Memberatkan pidana  

4) melawan hukum yang objektif 

5) melawan hukum yang subjectif  

Moeljatno menyebutkan bahwa unsur –unsur tindak pidana ada lima yaitu : 

a. Akibat perbuatan dan kelakuan 

b. Keadaan yang menyertai perbuatan atau hal ikhwal 

c. Keadaan tambahan yang memberatkan bpidana 

d. Unsur yang melawan hukum yang obyektif 

e. Unsur melawan hukum subyektif  

Unsur-unsur tindak pidana sangat dibedakan terdiri dua sudut pandang 

yakni, dari sudut undang-undang dan dari sudut teoritis. sementara itu teoritis 

artinya berdasarkan pendapat para ahli hukum. Yang tercemin pada bunyi 

rumusannya. 

 

 

 

 

 



 

 
 

2.2. Tinjauan Umum Bahan Bakar Minyak (BBM) 

2.2.1. 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 atmosfer berupa fasa cair atau padat, termasuk aspal, lilin mineral, 

atau ozokerit dan bitumen yang diperoleh dari proses penambangan, tetapi 

tidak termasuk batu bara ataupun endapan Hidrokarbon lain yang berbentuk 

padat yang diperoleh dari kegiatan yang tidak berkaitan dengann usaha 

kegiatan migas”. 

 

“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 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, disuling. 

Definisi yang lain yang dapat kita baca dalam Pasal 1 ayat (2) 

Undang-Undang Minyak Dan Gas Bumi 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 organic dimana setiap molekulnya hanya 

mempunyai unsur karbon dan hydrogen 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 dialam dalam senyawa dengan oksigen.7 

 

Bahan-bahan bukan hidrokarbon ini biasanya dianggap sebagai 

kotoran karena pada umumnya akan memberikan gangguan kepada proses 

pengelolaan minyak bumi dalam kilang minyak dan berpengaruh jelek 

terhadap mutu produk, adapun produk bahan bakar. 

 

 

                                                 
7
Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Jakarta, PT. Gramedia 

Pustaka Umum, 2008, 100:205-301 



 

 
 

 

2.2.2  Pengertian Bahan Bakar Minyak Subsidi 

Pengertian Bahan Bakar Minyak Subsidi adalah bahan bakar minyak yang 

diberikan 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 dan meningkatkan daya beli. 

Sementara untuk membantu sebuah usaha yang mengalami kemunduran, 

subsidi juga diperlukan agar usaha tersebut tetap menjadi tumpuan hidup 

banyak orang.  

 

Dalam hubungannya dengan bahan bakar minyak, hal serupa juga 

diterapkan oleh pemerintah pada produk Bahan Bakar Minyak yang 

dikonsumsi masyarakat. Dengan kata lain pengertian Bahan Bakar Minyak 

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 bahan 

bakar minyak sampai ketangan konsumen.  Potongan biaya tersebut termasuk 

dalam proses pengolahan minyak mentah hingga proses distribusi bahan 

bakar minyak ke tangan konsumen. Pemerintah menerapkan demikian karena 

bahan bakar minyak dinilai sebagai salah satu komoditas primer yang harus 

diberikan subsidi agar daya beli masyarakat dapat ditingkatkan.8 

                                                 
8
http://www.fiskal.co.id/berita/fiskal-13/685/pengertian-BBM-subsidi-adalah#.VG39gFdr-H0 



 

 
 

 

Definisi subsidi adalah bantuan yang diberikan pemerintah kepada produsen 

atau konsumen agar barang atau jasa yang akan dihasilkan harganya lebih murah 

dan dapat dijangkau oleh masyarakat luas29.Jenis bahan bakar minyak 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 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2009 Tentang 

perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2005 Tentang penyediaan dan 

pendistribusian jenis Bahan Bakar Minyak tertentu. 

 

2.2.3. Penyalahgunaan Bahan Bakar Minyak Bersubsidi 

 

Semakin berkembangnya kemajuan ekonomi dan perindustrian Indonesia 

membuat bahan bakar minyak menjadi salah satu komoditi paling 

berharga.Bahan bakar minyak yang digunakan saat ini adalah bahan bakar 

fosil yang bersumber dari bumi. Jumlah bahan bakar minyak dari fosil 

semakin lama semakin menipis, hal ini juga membuat pemerintah mengambil 

langkah alternative dengan cara mengalihkan penggunaan bahan bakar 

minyak fosil ke bahan bakar gas dan bio disel. Tetapi tidak efektifnya 

pengalihan ini membuat masyarakat tetap bergantung pada bahan bakar fosil 

                                                 
diakses pada tanggal 23/12/2015, pukul 18.00. Wib. 
9Op Cit, W.J.S Perwadaminta, hlm 170. 



 

 
 

sehingga membuat pemerintah harus terus menerus memberikan subsidi pada 

jenis bahan bakar minyak tertentu. 

 

Penggunaan bahan bakar minyak bersubsidi sebenarnya sudah sangat dibatasi 

hanya untuk golongan-golongan tertentu. Pemerintah sudah menentukan pengguna 

yang dapat menikmati bahan bakar minyak bersubsidi, tetapi dengan banyaknya 

permintaan bahan bakar minyak bersubsidi akan  membuat oknum - oknum tertentu 

melakukan tindakan pidana penimbunan bahan bakar minyak bersubsidi untuk 

mendapatkan keuntungan yang lebih besar 

 

Penimbunan berarti proses, cara, perbuatan menimbun atau mengumpulkan 

barang-barang.10Dalam hal ini penimbunan bahan bakar minyak bersubsidi berarti 

tindakan yang dilakukan oleh pihak-pihak tertentu untuk mengumpulkan bahan 

bakar bersubsidi dalam jumlah besar kemudian dijual kembali dengan tujuan   

memperoleh keuntungan berlipat ganda kepada masyarakat. Oleh karena itu 

tindakan penimbunan ini harus dicegah dengan menekan pendistribusian nya, 

supaya oknum-oknum yang tidak bertanggunjawab tidak bebas leluasan melakukan 

penimbunan bahan bakar minyak tersebut. 

 

 

 

 

                                                 
10 Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Jakarta: Pusat Bahasa 2008. 



 

 
 

 

Penimbunan bahan bakar minyak bersubsidi, adalah menjual bahan bakar 

minyak bersubsidi kepada pihak - pihak industri yang semestinya tidak 

menggunakan bahan bakar minyak bersubsidi melainkan menggunakan bahan 

bakar minyak khusus industri. Selain menjual pada pihak-pihak yang seharusnya 

tidak menikmati bahan bakar minyak bersubsidi, dasar hukum untuk tindakan 

penimbunan sendiri sebenarnya sudah ada sejak tahun 1953 yaitu Pasal 5 Undang-

Undang Nomor 1 Tahun 1953 Tentang penetapan Undang - Undang Darurat 

Tentang penimbunan barang – barang  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


