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ABSTRAK 
 
Nurwida Dunggio, 2020. NIM 162042034 “Legalitas Penjualan Bensin 
Eceran dalam Perspektif Maslahah” Fakultas Syariah Jurusan Hukum Ekonomi 
Syariah Pembimbing (I) Dr. Arhjayati Rahim, S.H., M.H. (II) Dr. Muhammad 
Gazali Rahman, M.H.I 
 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui legalitas penjualan bensin 
eceran berdasarkan regulasi izin usaha dan Undang Undang Nomor 22 tahun 2001 
tentang Minyak dan Gas Bumi, dan mengetahui legalitas penjualan bensin eceran 
dalam perspektif maslahah. 
 Adapun jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif bersifat mix method 
yaitu penggabungan metode antara studi hukum normatif dan empiris. Metode 
pengumpulan data  melalui studi pustaka dan studi lapangan. Adapun pendekatan 
yang digunakan dalam penelitian ini adalah, yuridis dan sosilogis. 

Hasil dalam penelitian ini adalah 1) Penjualan BBM eceran berdasarkan 
izin usaha tidak termasuk dalam kategori izin usaha mikro, kecil dan menengah. 
Akan tetapi penjualan BBM eceran bisa di jalankan selama bisa memenuhi 
kebutuhan konsumen terutama kepada pengendara yang memerlukan BBM secara 
praktis sedangkan jika berpayung berdasarkan Undang Undang Nomor 22 tahun 
2001 yang dilihat Undang Undang turunannya dari Undang Undang Dasar hingga 
kebijakan. Penjualan BBM eceran boleh dijalankan sepanjang memiliki surat 
keterangan penyalur yang diperoleh dari Dirjen Migas Kementerian ESDM. 2) 
Apabila dilihat dalam perspektif maslahah penjualan bensin eceran membantu 
konsumen, penjualan bensin eceran tersebut memiliki unsur tolong menolong di 
dalamnya, karena kalau tidak adanya penjual bensin eceran pengendara motor 
ataupun mobil akan sulit mendapatkan bahan bakar minyak terutama pada saat 
kehabisan bensin di tengah jalan maupun pada saat tengah malam. Begitupun  
para penjual bensin eceran, ini menjadi sumber penghasilan untuk memenuhi 
kebutuhan hidupnya. Adapun potensi mudarat dari penjualan bensin eceran ini 
adalah penimbunan bahan bakar minyak, permainan harga, dan potensi kebakaran. 

Pemerintah perlu melakukan sosialisasi kepada masyarakat khususnya 
penjual BBM eceran sehingga mau mendapatkan surat keterangan penyalur sesuai 
aturan yang tercantum pada Peraturan Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas 
Bumi Nomor 6 tahun 2015 pasal 6 untuk menjadi sub penyalur dan Menjadi 
penyalur sesuai dengan Pasal 3 pada Peraturan Menteri Energi Dan Sumber Daya 
Mineral Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2018 Tentang Kegiatan Penyaluran 
Bahan Bakar Minyak, Bahan Bakar Gas Dan Liquefled Petroleum Gas. Untuk 
penjual bensin eceran harus berupaya menjadi sub penyalur atau penyalur 
sehingga menjadi legal dan memperhatikan keselamatan dalam penjualan bensin 
eceran karena bensin berasal dari salah satu bahan yang mudah terbakar. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 
 

A. Latar Belakang Masalah 

Indonesia merupakan negara yang mempunyai banyak kepulauan dan 

kekayaan alamnya yang berlimpah ruah. Kekayaan alam ini semata-mata untuk 

meningkatkan taraf hidup bangsa negara Indonesia, Serta mewujudkan 

masyarakat yang adil dan makmur. Salah satu kekayaan terbesar yang dimiliki 

oleh negara Indonesia adalah minyak dan gas bumi, kekayaan ini merupakan 

kekayaan alam yang strategis terbaharukan (habis). Komoditas vital menusia hajat 

hidup orang banyak. Komoditas ini juga memiliki peranan yang penting dalam 

perekonomian nasional sehingga pemberdayaan harus secara maksimal sehingga 

memberikan atau menciptakan kemakmuran dan kesejahteraan rakyat.  

Kebutuhan akan Bahan Bakar Minyak1 di Indonesia, harus dikelola dan 

diadakan oleh pemeritah sesuai dengan Undang Undang Dasar 1945 Pasal 33 ayat 

(2) menegaskan bahwa: 
 
Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai 
hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara. Demikian pula bumi dan 
air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara 
dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran dan kesejahteraan 
rakyat. 
 

Pemerintah membuat sebuah industri untuk mengolah minyak dan gas 

bumi terutama di Indonesia yaitu PT. Pertamina yang didirikan pada tanggal 10 

Desember 1957. PT. Pertamina diberikan hak pengolahan sepenuhnya oleh 

pemerintah.  

                                                           
1 Selanjutnya akan ditulis BBM. 
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Saat ini zaman semakin modern, pertumbuhan semakin cepat yang 

berdampak pada kehidupan masyarakat sehingga membutuhkan yang namanya 

BBM pada pembangunan ekonomi umumnya. Sedangkan, dibidang perindustrian 

dan perdagangan nasional khususnya telah menghasilkan variasi barang, jasa, 

yang dapat dikonsumsi. Hal ini yang menyebabkan semakin bertambah dan 

berkembang jenis-jenis transportasi baik motor, mobil, dan tranportasi yang 

umum ataupun pribadi yang membutuhkan BBM. 

BBM menjadi salah satu kebutuhan masyarakat untuk menjalankan 

aktivitas sehari-hari terutama dalam kegiatan transportasi. Semakin hari 

kebutuhan masyarakat akan BBM semakin meningkat, dengan tingginya 

ketergantungan masyarakat terhadap BBM maka banyak pelaku usaha menjual  

secara eceran. 

Masyarakat yang memenuhi kebutuhan akan BBM biasanya dilakukan di 

Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) yang konsumennya berasal dari 

segala lapisan masyarakat, baik itu untuk kendaraan milik pribadi maupun 

kendaraan dinas. Ada juga masyarakat yang memilih memenuhi kebutuhan bahan 

bakar minyak untuk operasional alat transportasi dengan membeli BBM di 

pedagang eceran. 

Faktor pelaku usaha melakukan penjualan BBM secara eceran dikarenakan 

modal usaha yang terlalu minim, sehingga munculah suatu gagasan untuk menjual 

secara eceran demi memenuhi kebutuhan hidup masyarakat. Modal usaha yang 

tidak banyak memungkinkan masyarakat menjual BBM eceran. Akan tetapi 

penjualan BBM eceran ini izin usahanya masih simpang siur. 

 



3 
 

Izin usaha yang diperlukan untuk kegiatan usaha minyak dan 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, dan izin usaha 

niaga.  

Masyarakat mengira penjualan BBM ecaran termasuk dalam kategori 

penjualan illegal khususnya di Kecamatan Kota Timur Kota Gorontalo karena 

tidak memiliki izin usaha. Tetapi jika ditinjau dari segi penjualan maka ini tidak 

termasuk dalam kategori ilegal karena regulasi yang mengatur penjualan BBM 

eceran belum jelas. 

Jika dilihat dari sudut pandang kemaslahatan, Penjualan BBM eceran 

sangat membantu kebutuhan para konsumen terutama kendaraan beroda dua dan 

roda empat yang kehabisan BBM di tengah jalan. Maka dengan adanya BBM 

eceran mereka terbantu begitupun dengan para penjual mendapatkan sedikit 

keuntungan dari penjualan BBM eceran. 

Berdasarkan uraian tersebut, dipandang perlu untuk dilakukan penelitian 

dengan judul: “ Legalitas Penjualan Bahan Bakar Minyak Eceran dalam 

Perspektif Maslahah”. 
 

B. Rumusan Masalah 

1. Bagaimana legalitas penjualan BBM eceran berdasarkan regulasi izin 

usaha dan Undang Undang Nomor 22 tahun 2001 tentang Minyak dan 

Gas Bumi (Migas)? 

2. Bagaimana legalitas penjualan BBM eceran dalam perspektif maslahah? 
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C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 

1. Tujuan Penelitian 

a. Untuk mengetahui legalitas penjualan BBM eceran berdasarkan regulasi izin 

usaha dan Undang Undang Nomor 22 tahun 2001 tentang Minyak dan Gas 

Bumi (Migas). 

b. Untuk mengetahui legalitas penjualan BBM eceran dalam perspektif 

maslahah. 

2. Kegunaan Penelitian 

a. Secara teoretis 

Memberikan sumbangan saran dalam ilmu pengetahuan mengenai kebijakan 

pemerintah terhadap pelaksanaan penjualan BBM eceran dikalangan 

masyarakat. 

b. Secara praktik 

Menambah wawasan dan pengetahuan bagi penulis dan masyarakat 

khususnya dalam menyikapi permasalahan terhadap kebijakan penjualan 

BBM eceran terkait legalitas izin usaha usaha dan perlindungan hukum. 
 

D. Definisi Operasional dan Ruang Lingkup 

Untuk menghindari kesalah pahaman dalam memahami judul penelitian, 

perlu menguraikan beberapa istilah penting antara lain: 

1. Legalitas atau Asas legalias mengandung makna umum bahwa setiap 

perbuatan harus didasarakan pada peraturan perundang-undangan yang 

berlaku. Legalitas yang dimaksud adalah legalitas yang mempunyai izin 

usaha dan perlindungan hukum atau payung hukum. 
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2. Penjualan berarti proses kegiatan menjual, yaitu dari kegiatan penetapan 

harga jual sampai produk didistribusikan ke tangan konsumen (pembeli).2 

Kegiatan penjualan merupakan kegiatan pelengkap atau suplemen dari 

pembelian, untuk memungkinkan terjadinya transaksi. Jadi kegiatan 

pembelian dan penjualan merupakan satu kesatuan untuk dapat 

terlaksananya transfer hak atau transaksi. 

3. Bahan Bakar Minyak adalah jenis bahan bakar yang dihasilkan dari 

pengilangan minyak mentah. Minyak mentah dari perut bumi diolah dalam 

pengilangan terlebih dulu untuk menghasilkan produk-produk minyak, 

yang termasuk didalamnya adalah BBM.3 

4. Eceran atau pengecer adalah orang yang menjual barang sidikit-sedikit 

atau satu-satu.4 

5. Maslahah adalah setiap segala sesuatu yang bermanfaat bagi manusia, baik 

dalam arti menarik atau menghasilkan keuntungan atau kesenangan atau 

dalam arti menolak atau menghindarkan seperti menolak kemudaratan atau 

kerusakan.5 dalam penelitian ini maslahah yang dibahas yaitu maslahah 

terhadap kebermanfaatan terhadap penjualan BBM eceran baik dari sisi 

legal maupun tidak legal. 
 
 
 
 
 
 

                                                           
2 M. Nafarin, Penganggaran Perusahaan, (Jakarta: Salemba Empat, 2009), h. 166 
3 Leman, “Sensitivitas Harga Diesel Oil Means Oil Of Platts Singapore, Crude Oil dan 

Kurs BI Terhadap Harga Solar Industri di Indonesia” Tesis, (Bandar Lampung: Program 
Pascasarjana Magister Ekonomi Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Lampung, 2013). h. 14. 

4 Suharso dan Ana Retnoningsih, Kamus Besar Bahasa Indonesia, h. 182. 
5 Amir Syarifudin, Ushul Fiqih, (Ciputat: PT. Logos Wacana Ilmu, 2008), h. 323. 
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E. Telaah Pustaka 

Penelitian tentang “Legalitas Penjualan Bensin Eceran dalam Perspektif 

Maslahah” sejauh pengamatan belum ada yang meneliti akan tetapi beberapa 

penelitian yang mempunyai relevansi dengan penelitian ini yaitu: 

Skripsi Inggrid Risetyani Suji Pangesti berjudul “Analisis Yuridis 

Legalitas Penjualan Bahan Bakar Minyak Eceran Oleh Pertamini” Penelitian ini 

bertujuan untuk menjelaskan yang dilakukan oleh penjual dengan menggunakan 

nama pertamini yang tidak mempunyai izin dari pemerintah namun tidak 

dilakukan proses penegakan hukum. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa 

legalitas penjualan bahan bakar minyak eceran oleh pertamini memang tidak ada 

dan secara hukum keberadaan pertamini sebagai pengecer BBM tidak sesuai 

kaidah regulasi pemerintah, perusahaan yang mempunyai izin niaga umum 

berkewajiban mendistribusikan bensin melalui penyalur.6 

Skripsi Zahra Zahadina Zikhaula Toba berjudul “Tinjauan Hukum Islam 

Terhadap Legalitas Penjualan Bahan Bakar Minyak (BBM) Pom Mini dengan 

Menggunakan Nozzle di Kota Malang” peneliatian ini menjelaskan fenomena pom 

mini menggunakan nozzle. Hasil penelitian menunjukan bahwa penjualan BBM 

Pom Mini dengan menggunakan nozzle sesuai dengan rukun dan syarat didalam 

jual beli hukum Islam. Diperbolehkan melakukan praktik kegiatan jual beli BBM 

pom mini dengan menggunakan nozzle apabila tidak melanggar salah satu dari 

syarat dan rukun yang telah ditetapkan. Penjualan BBM pom mini dengan 

menggunakan nozzle tidak sesuai menurut Undang Undang yang berlaku karena 

                                                           
6 Inggrid Risetyani Suji Pangesti, “Analisis Yuridis Legalitas Penjualan Bahan Bakar 

Minyak Eceran Oleh Pertamini” Skripsi, (Purwokerto: Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Hukum 
Universitas Muhammadiyah Purwokerto 2018). 
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tidak sesuai standar dengan aturan yang tercantum di dalam Undang Undang 

Nomor 2 tahun 1981 tentang Metrologi Legal dan PerBPH Nomor 6 tahun 2015.7 

 Skripsi Niko Cahya Yulanda berjudul “Kajian Kriminologis 

Penyalahgunaan BBM Bersubsidi dalam Kegiatan Usaha Hilir Tanpa Izin (Studi 

Undang Undang Minyak dan Gas Bumi)” penelitian tersebut membahas tentang 

penyalahgunaan BBM, yakni BBM bersubsidi sering kali disalahgunakan, 

penyalahgunaan BBM tersebut seperti penyalahgunaan secara ilegal yang tidak 

dilengkapi izin. Hasil penelitian mengemukakan faktor penyebab terjadinya 

kejahatan penyalahgunaan BBM bersubsidi tanpa izin terdapat dua faktor yaitu 

faktor intern dan ekstern. Faktor intern meliputi faktor individu dan psikologi. 

Faktor ekstern meliputi faktor ekonomi, faktor lingkungan, kemudian faktor 

kesempatan, dan faktor kurangnya pengawasan dari pihak berwenang atau 

terkait.8 

 Berdasarkan uraian tersebut, dapat diketahui bahwa penelitian sebelumnya 

berbeda dengan penelitian saat ini. Fokus penelitian, membahas tentang legalitas 

penjualan BBM eceran dalam perspektif maslahah, adapun yang membedakan 

dari penelitian sebelumnya yaitu hanya membahas tentang legalitas penjualan 

BBM eceran yang tidak dilengkapi izin usaha, tetapi tidak ada satupun yang 

membahas maslahah. 

 

 

                                                           
7 Zahra Zahadina Zikhaula Toba, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Legalitas Penjualan 

Bahan Bakar Minyak (BBM) Pom Mini dengan Menggunakan Nozzle di Kota Malang” Skripsi 
(Malang: Jurusan Hukum Bisnis Syarah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik 
Ibrahim Malang, 2017). 

8 Niko Cahya Yulanda, “Kajian Kriminologis Penyalahgunaan BBM Bersubsidi dalam 
Kegiatan Usaha Hilir Tanpa Izin (Studi Undang Undang Minyak Dan Gas Bumi)” Skripsi, (Bandar 
Lampung: Jurusan Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung, 2015). 
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BAB II 

LANDASAN TEORETIS 
 

A. Asas Legalitas 

1. Pengertian Asas Legalitas 

Kata asas berasal dari bahasa arab asasun yang berarti dasar atau prinsip, 

sedangkan kata ”legalitas” berasal dari bahasa latin yaitu lex yang berarti Undang 

Undang, atau dari kata jadian legalis yang berarti sah atau sesuai dengan 

ketentuan Undang Undang. Dengan demikian arti legalitas adalah keabsahan 

menurut Undang Undang.1 Asas legalitas yakni asas yang menentukan bahwa 

tidak ada perbuatan yang dilarang dan diancaman dengan pidana jika tidak 

ditentukan terlebih dahulu dalam perundang-undangan.2 

Menurut Moeljatno, Asas Legalitas (principle of legality) adalah asas yang 

menentukan bahwa tidak ada perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana 

jika tidak ditentukan terlebih dahulu dalam perundang-undangan. Dalam bahasa 

latin disebut sebagai nullum delictum nulla poena sine praevia lege. (tidak ada 

delik, tidak ada pidana tanpa peraturan lebih dahulu).3 

Moeljatno menyimpulkan bahwa asas legalitas mengandung tiga 

pengertian yaitu:4 

a. Tidak ada perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana kalau hal itu 

terlebih dahulu belum dinyatakan dalam suatu aturan Undang Undang. 

                                                           
1 Moh. Khasan, Prinsip-Prinsip Keadilan Hukum Dalam Asas Legalitas Hukum Pidana 

Islam, Jurnal Rechts Vinding Media Pembinaan Hukum Nasional. Vol. 6, No. 1, 2017, h. 25. 
2 M. Ali Zaidan, Asas Legalitas dalam Sistem Hukum Pidana di Indonesia, Jurnal 

Yuridis, Vol. 2 No. 3, 2004, h. 35. 
3 Moeljatno, Asas-Asas Hukum Pidana, (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2000), h. 23. 
4 Moeljatno, Asas-Asas Hukum Pidana, h. 25. 
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b. Untuk menentukan adanya perbuatan pidana tidak boleh digunakan analogi 

(kiyas). 

c. Aturan-aturan hukum pidana tidak berlaku surut. 

Sedangkan, Peter Mahmud Marzuki mendefinisikannya sebagai tiada 

seorang pun dapat dipidana karena melakukan suatu perbuatan jika tidak ada 

aturan Undang Undang yang mengatur sebelum perbuatan dilakukan.5 

Kedua pengertian tersebut memiliki substansi yang sama yaitu perbuatan 

seseorang pada dasarnya tidak dapat dijerat hukum apabila tidak ada Undang 

Undang yang mengaturnya sebelum perbuatan tersebut dilakukan. Sementara itu, 

secara lebih tegas menurut Wirjono Prodjodikoro, Asas Legalitas bahasa latin 

yang berbunyi nullum delictum, nulla puna sine praevia lege punali diartikan 

tiada kejahatan, tiada hukuman pidana tanpa Undang Undang hukum pidana 

terlebih dahulu.6 

Pemahaman asas legalitas berkembang kepada pemikiran akan pentingnya 

perlindungan hukum di dalam proses hukum. Hak-hak manusia sebagai individu 

benar-benar menjadi faktor yang sangat penting untuk dipikirkan terutama pada 

saat menghadapi proses hukum. Asas legalitas hanya meliputi keabsahan prosedur 

dari proses hukum pidana yang diatur di dalam Undang Undang dan 

penerapannya. 

Asas legalitas dalam hukum pidana merupakan asas yang sangat 

fundanmental. Asas legalitas dalam hukum pidana begitu penting untuk 

menentukan apakah suatu peraturan hukum pidana dapat diberlakukan terhadap 

                                                           
5 Peter Mahmud Marzuki, Pengantar Ilmu Hukum, (Jakarta: Kencana Prenada Group, 

2008), h. 215. 
6 Wirjono Prodjodikoro, Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia, (Bandung: Refika 

Aditama, 2003), h. 43. 
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tindak pidana yang terjadi. suatu tindak pidana akan dilihat apakah telah ada 

ketentuan hukum yang mengaturnya dan apakah aturan yang telah ada tersebut 

dapat diperlakukan terhadap tindak pidana yang terjadi.7 

Kegunaan asas adalah sebagai landasan dasar tentang apa-apa yang 

menjadi aturan. Maksudnya adalah bahwa aturan-aturan atau segala sesuatu yang 

disusun itu dapat diterapkan dan diperluas pengertiannya. Hal ini tidak 

bertentangan dengan asasnya. Jadi dapat diibaratkan bahwa asas adalah pondasi 

dari segala aturan hukum. 

2. Perkembangan Pemahaman Makna Asas Legalitas 

Perkembangan pemahaman asas legalitas sebenarnya tidak dapat 

dilepaskan dari perkembangan hukum pidana itu sendiri ketika menghadapi setiap 

perkembangan masyarakat dari waktu ke waktu. Untuk memahami beberapa 

tahapan perkembangan pemahaman asas legalitas, akan dibahas setiap tahapan 

dengan menekankan arti penting asas legalitas dan pemberlakuannya. Adapun 

perkembangan dalam pemahaman makna legalitas sebagai berikut:8 

a. Asas legalitas sebagai jaminan agar pemerintah tidak sewenang-wenang 

Berawal dari kondisi pemerintahan yang absolut monarki diawal abad ke-

XIII yang menggunakan kekuasaan dengan sangat otoriter dan sangat sewenang-

wenang, pemikiran perlindungan hukum atas kepentingan rakyat mulai dipikirkan. 

Jean Jacques Rousseau meletakkan dasar hubungan antara pihak yang memerintah 

dan pihak yang diperintah itu di dalam ajarannya du contract social. Rousseau 

menegaskan hubungan ini sebagai bentuk penyerahan hak dari sekelompok 

                                                           
7 Mahrus Ali, Dasar-Dasar Hukum Pidana, (Jakarta, Sinar Grafika 2012), h. 59. 
8Hwian Christianto, Pembaharuan Makna Asas Legalitas, Jurnal Hukum dan 

Pembangunan No. 3 2009, h. 354-356. 
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individu yang tergabung di dalam masyarakat kepada beberapa orang untuk 

mengatur kepentingan yang ada dan menjamin ketertiban dimasyarakat. Dengan 

demikian dapat dipahami kekuasaan seorang raja atau pemerintah pada saat itu 

bukan lagi berasal dari dewa atau keturunan raja tetapi karena penyerahan 

sebagian hak dari rakyat. 

Konsep ini semakin dipertajam oleh Montesquieu melalui pemikirannya 

tentang ajaran pemisahan kekuasaan yang mengatur bahwa antara ketiga 

kekuasaan: kekuasaan perundang-undangan yaitu yang membentuk Undang 

Undang, kekuasaan kehakiman yang memidana kejahatan-kejahatan 

menyelesaikan sengketa antara sesama warga dan kekuasaan eksekutif yang 

menyatakan peperangan tidak boleh saling tumpang tindih tetapi harus terpisah 

satu sama lainnya.  

Bidang hukum hal ini membawa suatu pemahaman bahwa hanya legislatif 

yang berwenang untuk menetapkan apa yang dipidana di dalam suatu Undang 

Undang dan bukan hakim. Hakim hanya berposisi sebagai pelaksana dari Undang 

Undang tidak lebih dari itu. Melalui ajaran pemisahan kekuasaan ini disatu sisi 

semakin mempertegas batas kekuasaan dari ketiga organ pemegang kekuasaan 

hanya saja disisi lain semakin mempersulit masing-masing organ karena pada 

prakteknya masing-masing wilayah kekuasaan itu saling mendukung satu dengan 

yang lain.   

Arti penting asas legalitas di dalam tahap ini hanyalah sebagai suatu 

prinsip ketatanegaraan dimana rakyat harus mendapatkan perlindungan hukum 

oleh konsep socialist. Pemilihan bentuk Undang Undang ini secara tegas tampak 

didalam isitilah “lege” yang menunjuk Undang Undang sebagai satu-satunya 
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produk hukum yang boleh memberikan pengaturan tentang perbuatan yang 

dilarang dan ancaman hukuman.  

Moeljatno menjelaskan konsekuensi dari penggunaan istilah “aturan 

pidana dalam perundangan” (wettelijk strafbepaling) ini dengan tidak diakuinya 

perbuatan-perbuatan pidana yang berasal dari hukum tidak tertulis (adat). Pidana 

(poena) lebih diatur secara tegas mengingat pemberian pidana atau pengenaan 

pidana pada hakekatnya merupakan pengurangan hak individu yang juga hak 

masyarakat.9 

Pemahaman akan arti penting perlindungan hukum terhadap rakyat ini 

pada akhirnya muncul juga di dalam Declaration des droits de'l homme et du 

citoyen tahun 1789 khususnya pada pasal 8 yang menyatakan “tidak ada sesuatu 

yang boleh dipidana selain karena suatu wet yang ditetapkan dalam Undang 

Undang dan diumumkan secara sah”. Penerapan prinsip ini ternyata membawa 

dampak diakuinya asas legalitas di dalam Undang Undang pidana negeri Belanda 

pasal 4 dan Kitab Hukum Pidana Polandia pasal 1 yang menyebutkan Undang 

Undang yang berlaku adalah Undang Undang pada saat delik terjadi. Pengakuan 

prinsip legalitas ini sebagai bentuk perlindungan hak-hak rakyat terhadap 

kesewenang-wenangan raja dan bukan pada pemikiran tentang perbuatan apa yang 

dilarang dan sanksinya. 

b. Asas legalitas sebagai perlindungan proses hukum yang jelas 

Pemahaman asas legalitas ini kemudian berkembang kepada pemikiran 

akan pentingnya perlindungan hukum di dalam proses hukum. Hak-hak manusia 

                                                           
9 Moeljatno, Asas-Asas Hukum Pidana, h. 26. 
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sebagai individu benar-benar menjadi faktor yang sangat penting untuk dipikirkan 

terutama pada saat menghadapi proses hukum. 

Pemikiran ini sebenarnya telah lama muncul dimulai dari pengaturan hak 

tersangka di dalam Pasal 39 Magna Charta tahun 1215 yang mengatur 

perlindungan terhadap penangkapan, penahanan, penyitaan, pembuangan, 

dikeluarkannya seseorang dari perlindungan hukum atau Undang Undnag 

(vogelvrij), selain dari jika dijatuhkan putusan pengadilan yang sah oleh “orang-

orang yang sederajat” dari orang yang bebas dituntut itu. Pada tahun 1679 di 

dalam Habeas Corpus Inggris juga menetapkan bahwa seseorang yang ditangkap 

harus diperiksa dalam waktu singkat untuk menghindari intimidasi dan kekerasan 

yang mungkin terjadi. Sehingga asas ini memberikan perlindungan terhadap 

tuntutan dan penangkapan yang sewenang-wenang. Pengakuan dan pemahaman 

asas legalitas pada fase ini hanya meliputi keabsahan prosedur dari proses hukum 

pidana yang diatur di dalam Undang Undang dan penerapannya. 

 Asas legalitas terdapat dua macam prinsip atau asas untuk patut tidaknya 

seorang dipidana hal ini terkait dengan adanya hukum tertulis dan hukum tidak 

tertulis, prinsip atau asas tersebut adalah:10 

1) Asas legalitas formal yang sudah dirumuskan secara eksplisit dalam Pasal 

1 Ayat (1) KUHP. Asas ini menggariskan, bahwa dasar untuk menentukan 

patut tidaknya suatu perbuatan dianggap melawan hukum atau perbuatan 

pidana, sehingga karenanya pelakunya dapat dipidana adalah ketentuan 

dalam Undang Undang yang sudah ada sebelum perbuatan itu dilakukan. 

                                                           
10 Aditya Widyatmoko, Komparisi Asas Legalitas Dalam Hukum Pidana Islam dan Kitab 

Undang Undang Hukum Pidana (KUHP), Skripsi Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret, 
2010. 
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2) Asas legalitas material, prinsip ini tidak dirumuskan secara formal dalam 

KUHP, tetapi prinsip ini dipegang teguh oleh masyarakat. Asas legalitas 

ini menggariskan bahwa untuk menentukan melawan hukum atau 

perbuatan pidana adalah nilai-nilai dalam bermasyarakat. 
 

B. Perizinan Usaha 

1. Pengertian Perizinan 

Perizinan adalah pemberian legalitas kepada seseorang atau pelaku 

usaha/kegiatan tertentu, baik dalam bentuk izin maupun tanda daftar usaha. Izin 

ialah salah satu instrument yang paling banyak digunakan dalam hukum 

administrasi, untuk mengemudikan tingkah laku para warga. 

Izin juga bisa didefinisikan sebagai bentuk persetujuan atau pemberian izin 

dari pihak berwenang atas penyelenggaraan suatu kegiatan usaha oleh seorang 

pengusaha atau suatu perusahaan. Pengertian usaha dagang adalah suatu alat atau 

sarana untuk membina, mengarahkan, mengawasi dan menertibkan izin-izin usaha 

perdagangan agar kegiatan usaha lancar, maka setiap pengusaha wajib untuk 

mengurus dan memiliki izin usaha dari instansi pemerintah yang sesuai dengan 

bidangnya.11 

Beberapa ahli, mengartikan perizinan dengan sudut pandang yang 

berbeda-beda antara satu dengan yang lain. Adapun pengertian izin menurut para 

ahli adalah sebegai berikut: 

a. E. Utrecht mengartikan vergunning sebagai berikut: Bila pembuat peraturan 

umumnya tidak melarang suatu perbuatan, tetapi masih juga 

                                                           
11 Peraturan Menteri Perdagangan RI Nomor:46/-DAG/PER/9, Tentang penerbitan Izin 

Usaha (Jakarta, 2009). 
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memeperkenankannya asal saja diadakan secara yang ditentukan untuk 

masing-masing hal konkret, keputusan administrasi negara yang 

memeperkenankan perbuatan tersebut bersifat suatu izin (vergunning).12 

b. N.M. Spelt dan J.B.J.M. ten Berge, izin merupakan suatu persetujuan dan 

penguasa berdasarkan Undang Undang atau peraturan pemerintah untuk 

dalam keadaan tertentu menyimpang dari ketentuan larangan perundang-

undangan.13 

c. Bagir Manan mengartikan izin dalam arti luas, yang berarti suatu persetujuan 

dari penguasa berdasarkan peraturan perundang-undangan untuk 

memperbolehkan melakukan tindakan atau perbuatan tertentu yang secara 

umum dilarang.14 

Izin dalam arti luas yaitu semua yang menimbulkan akibat kurang lebih 

sama, yakni bahwa dalam bentuk tertentu diberi perkenaan untuk melakukan 

sesuatu yang mesti dilarang. 

Izin dalam arti sempit yaitu suatu tindakan dilarang, terkecuali 

diperkenankan, dengan tujuan agar ketentuan-ketentuan yang disangkutan dengan 

perkenaan dapat dengan tujuan agar ketentuan-ketentuan yang disangkutkan 

dengan perkenaan dapat dengan teliti diberikan batas-batas tertentu bagi tiap 

kasus. 

Beberapa pendapat mengenai pengertian izin, dapat disimpulkan bahwa 

izin adalah suatu bentuk persetujuan yang diberikan oleh pemerintah yang 

                                                           
12 E. Utrecht dalam Andrian Sutedi, Hukum Perizinan Dalam Sektor Pelayanan Publik 

(Jakarta: Sinar Grafika, 2010), h. 167. 
13 N.M. Spelt dan J.B.J.M. ten Berge  dalam Helmi, Hukum Perizinan Lingkungan Hidup, 

(Jakarta: Sinar Grafika, 2012), h. 77. 
14 Bagir Manan dalam Andrian Sutedi, Hukum Perizinan Dalam Sektor Pelayanan 

Publik, h. 170. 
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memiliki wewenang sebagai bukti diperbolehkannya seseorang atau badan untuk 

melakukan kegiatan tertentu. 

Pada umumnya sistem izin terdiri dari: 

1) Larangan 

2) Persetujuan yang merupakan dasar kekecualian (izin) 

3) Ketentuan-ketentuan yang berhubungan dengan izin.15 

2. Fungsi dan Tujuan Perizinan  

Ketentuan tentang perizinan mempunyai fungsi mengatur dan 

menertibkan. Sebagai fungsi mengatur yaitu dimaksudkan agar izin atau setiap 

izin tempat-tempat usaha, bangunan dan bentuk kegiatan masyarakat lainnya tidak 

bertentangan satu sama lain, sehingga terciptanya ketertiban dalam segi 

kehiduapan bermasyarakat.  

Sebagai fungsi mengatur, dimaksudkan bahwa perizinan yang ada dapat 

dilaksanakan sesuai dengan peruntukannya, sehingga tidak, terdapat 

penyalahgunaan izin yang telah diberikan, dengan kata lain fungsi pengaturan ini 

dapat disebut juga sebagai fungsi yang dimiliki oleh pemerintah.16 

Tujuan dari peizinan dapat dilihat dari dua sisi yaitu:17 

a. Dari sisi pemerintah melalui sisi pemerintah tujuan pemberian izin adalah: 

1) Untuk melaksanakan peraturan apakah ketentuan-ketentuan yang termuat 

dalam peraturan tersebut sesuai dengan kenyataan dalam praktiknya atau 

tidak dan sekalipun untuk mengatur ketertiban. 

                                                           
15 Y. Sri Pidyatmoko, Periznan Problem dan Upaya Pembahan, (Jakarta: Grasindo, 

2009), h. 17. 
16 Andrian Sutedi, Hukum Perizinan Dalam Sektor Pelayanan Publik, h. 193. 
17 Andrian Sutedi, Hukum Perizinan Dalam Sektor Pelayanan Publik, h. 200 
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Sebagai sumber pendapatan daerah dengan adanya permintaan permohonan izin, 

maka secara langsung pendapatan pemerintah akan bertambah karena setiap izin 

yang dikeluarkan pemohon harus membayar retribusi dahulu. Semakin banyak 

pula pendapatan dibidang retribusi tujuan akhirnya yaitu untuk membiayai 

pembangunan. 

b. Adapun dari sisi masyarakat tujuan pemberian izin itu adalah sebagai berikut: 

1) Untuk adanya kepastian hukum 

2) Untuk adanya kepastian hak 

3) Untuk mendapatkan fasilitas setelah bangunan yang didirikan mempunyai 

izin dengan mengikat tindakan-tindakan pada suatu sistem perizinan, 

pembuatan Undang Undang dapat mengejar berbagai tujuan dari izin. 

3. Jenis-jenis Legalitas Usaha 

a. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) 

SIUP adalah surat izin yang diberikan oleh menteri atau pejabat yang 

ditunjuk kepada penguaha untuk melaksanakan kegiatan usaha dibidang 

perdangan dan jasa. SIUP diberikan kepada para pengusaha baik perorangan, CV, 

PT., BUMN, firma, ataupun koperasi.  

Mendirikan usaha perdagangan selalu mengantongi surat izin dari 

pemerintah. Surat izin tersebut diminta baik oleh perseorangan maupun oleh 

badan hukum. Hal ini dilakukan sebagai legitimasi dari perusahaan yang 

didirikan.18 

                                                           
18 Setianto, A. Yudi, dkk. Panduan Lengkap Mengurus Segala Dokumen (Perijinan, 

Pribadi, Keluarga, dan Bisnis), (Jakarta, Pranita Offset. 2008), h. 79. 



18 
 

Adapun tujuan memiliki SIUP ini adalah agar usaha perdagangan 

mendapat legalisasi oleh pemerintah, sehingga tidak banyak mendapat masalah 

dikemudian hari. 

Manfaat dalam mengurus SIUP, yaitu:19 

1) Mendapat pengakuan dari pemerintah setempat. 

2) Sebagai syarat berurusan dengan pihak bank. 

3) Melakukan hubungan atau bekerjasama dengan pihak lain. 

Pengklasifikasian SIUP yaitu berdasarkan ketentuan Peraturan Mentri 

Perdagangan Republik Indonesia Nomor 36/M-DAG/PER/9/2007 tentang 

Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan Pasal 2:  
 
(1) Setiap Perusahaan yang melakukan usaha perdagangan wajib 

memiliki SIUP. 
(2) SIUP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari: 

a. SIUP Kecil;  
b. SIUP Menengah; 
c. SIUP Besar; 

Kewajiban pemilik atau pemegang SIUP antara lain : 

a) Melapor kepada kepala kantor wilayah departemen perdagangan atau kepala 

kantor departemen perdagangan yang menertibkan SIUP apabila perusahaan 

tidak melakukan kegiatan perdangan atau menutup perusahaan disertai 

dengan pengembalian SIUP. 

b) Melapor kepada kepala kantor wilayah departemen perdagangan setempat 

mengenai hal berikut:  

 

 

                                                           
19 Setianto, A. Yudi, dkk. Panduan Lengkap Mengurus Segala Dokumen (Perijinan, 

Pribadi, Keluarga, dan Bisnis), h. 81. 



19 
 

 Pembukaan cabang atau perwakilan perusahaan. 

 Penghentian kegiatan penutupan cabang SIUP berlaku selama 

perusahaan masih menjalankan kegiatan usaha perdagangan/jasa sejak 

tanggal dikeluarkan. 

b. Surat Izin Tempat Usaha (SITU)  

Surat izin tempat usaha adalah surat untuk memperoleh izin sebuah usaha 

di sebuah lokasi usaha dengan maksud agar tidak menimbulkan gangguan atau 

kerugian kepada pihak-pihak tertentu. Surat ini juga mempunyai dasar hukum 

yaitu berdasarkan peraturan daerah dari domisili perusahaan yang bersangkutan. 

Dasar hukum kepemilikan SITU diatur dalam peraturan daerah ditiap pemerintah 

daerah.20 

c. Barcode  

Barcode adalah susunan garis cetak vertikal hitam putih dengan lebar 

berbeda untuk menyimpan data-data spesifik seperti kode produksi, nomor 

identitas. Sehingga sistem komputer dapat mengidentifikasi dengan mudah, 

informasi yang dikodekan dalam barkode. Barcode ini sering digunakan di toko-

toko, swalayan ataupun supermarket untuk membantu dalam melacak barang yang 

dibeli serta memunculkan harga dan data sebelumnya yang sudah diprogram 

melaui entri data (database). 

d. Merek 

Merek menurut Pasal 1 Undang Undang Nomor 15 Merek adalah tanda 

berupa gambar, susunan warna, nama, kata huruf-huruf, angka-angaka, atau 

kombinasi dari unsur-unsur tersebut yang memiliki daya pembeda, dan digunakan 

                                                           
20 Peraturan Menteri Perdagangan RI Nomor:46/-DAG/PER/9, tentang Penerbitan Izin 

Usaha (Jakarta, 2009). 



20 
 

dalam kegiatan perdagangan barang atau jasa.21  Contoh merek dagang adalah mie 

sedap, kecap, minyak goreng yang diproduksi oleh PT. Wingsfood Indonesia. 

Syarat dan Tata cara Permohonan: 

1) Permohonan diajukan tertulis dalam bahasa Indonesia untuk merek bahasa 

asing atau didalamnya terdapat huruf selain huruf latin waji disertai 

terjemahanya dalam bahasa Indonesia. 

2) Permohonan ditanda tangani mohon atau kuasanya dengan dilampiri bukti 

pembayaran biaya. 

3) Permohonan untuk dua kelas, barang atau lebih dan jasa dapat diajukan 

dalam satu permohonan yang diatur dengan peraturan pemerintah. 

e. Badan Pengawas Obat dan Makan (BPOM) 

BPOM adalah sebuah lembaga di Indonesia yang bertugas mengawasi 

peredaran obat-obatan dan makan di Indonesia. Sistem pengawasan obat dan 

makanan (Sis POM) yang efektif dan efesien yang mampu mendeteksi, mencegah 

dan mengawasi produk-produk dengan tujuan untuk melindungi keamanan, 

keselamatan dan kesehatan konsumenya baik di dalam maupun di luar negeri. 

Untuk itu telah dibentuk badan POM yang memiliki jaringan nasional dan 

internasional serta kewenangan penegakan hukum dan memiliki kredibilitas 

profesional yang tinggi. 
 

C. Perlindungan Hukum 

1. Pengertian perlindunagn kosumen 

Hukum sebagai gejala sosial yang terjadi dalam kehidupan masyarakat. 

Sebagai gejala sosial, hukum bertujuan mengusahakan adanya kesenambungan 

                                                           
21 Undang Uudang Republik Indonesia, Nomor 26 Tahun 2001 tentang Merek. 
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kepentingan seseorang dalam masyarakat sehingga mampu meminimalisasikan 

timbulnya konflik. Proses interaksi anggota masyarakat untuk mencukupi 

kepentingan hidupnya, perlu dijaga oleh aturan-aturan hukum agar hubungan 

kerja sama positif antar anggota masyarakat dapat berjalan aman dan tertib.22 

Hukum menurut beberapa ahli hukum adalah sebagai berikut: 

a. Hans Kelsen, tokoh positivisme hukum menjelaskan hukum dalam paparan 

sebagai berikut: Hukum merupakan sistem norma, sebuah sistem yang 

didasarkan pada keharusan-keharusan (apa yang seharusnya atau das 

sollen).23 

b. Leon Duguit (1859-1928), dalam bukunya Traite De Droit Constitutional: 

hukum ialah aturan tingkah laku para anggota masyarakat, aturan yang daya 

penggunanya pada saat tertentu diindahkan oleh suatu masyarakat sebagai 

jaminan dari kepentingan bersama dan yang jika dilanggar menimbulkan 

reaksi bersama terhadap dan yang melakukan pelanggaran itu.24 

c. M.H Tirtaamidjaja, S.H. Dalam buku beliau Pokok-Pokok Hukum Perniagaan 

ditegaskan, bahwa “Hukum ialah semua aturan (norma) yang harus diturut 

dalam tingkah laku tindakan-tindakan dalam pergaulan hidup dengan 

ancaman mesti mengganti kerugian jika melanggar aturan-aturan itu akan 

membahayakan diri sendiri atau harta, umpanya orang akan kehilangan 

kemerdekaannya, didenda dan sebagainya.25 

                                                           
22 Efran Helmi Juni, Filsafat Hukum (Bandung: CV. Pustaka Setia, 2012). h. 31. 
23 s 
24 Leon Duguit  dalam Endrik Safudin, Dasar-Dasar Ilmu Hukum, (Malang:  Setara Press 

2017), h. 2-3. 
25 M.H Tirtaamidjaja dalam C.S.T. Kansil dan Christine S.T. Kansil Pengantar Ilmu 

Hukum Indonesia (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2014), h. 33-34. 



22 
 

Menurut Soedjono Dirdjosisworo, bahwa pengertian hukum dapat dilihat 

dari delapan arti, yaitu hukum dalam arti penguasa, hukum dalam arti para 

petugas, hukum dalam arti sikap tindakan, hukum dalam arti sistem kaidah, 

hukum dalam arti jalinan nilai, hukum dalam arti tata hukum, hukum dalam arti 

ilmu hukum, hukum dalam arti disiplin hukum.  

Hukum dari berbagai macam sudut pandang yang dikemukakan oleh 

Soedjono Dirdjosisworo menggambarkan bahwa hukum tidak semata-mata 

peraturan perundang-undangan tertulis dan aparat penegak hukum seperti yang 

selama ini dipahami oleh masyarakat umum yang tidak tahu tentang hukum. 

Tetapi hukum juga meliputi hal-hal yang sebenarnya sudah hidup dalam 

pergaulan masyarakat.26 

Beberapa pengertian dapat diketahui bahwa hukum adalah himpunan-

himpunan peraturan-peraturan yang berisi norma-norma atau kaidah-kaidah yang 

bersifat memaksa yang bertujuan untuk kemaslahatan manusia dan apabila 

dilanggar akan mendapat sanksi yang tegas.27 

Sedangkan perlindungan berarti, mengayomi sesuatu dari hal-hal yang 

berbahaya, sesuatu itu bisa saja berupa kepentingan maupun benda atau barang. 

Selain itu perlindungan juga mengandung makna pengayoman yang diberikan 

oleh seseorang terhadap orang yang lebih lemah. Dengan demikian, perlindungan 

hukum dapat diartikan perlidungan oleh hukum atau perlindungan dengan 

menggunakan pranata dan sarana hukum. 

                                                           
26 Soedjono Dirdjosisworo, Pengantar Ilmu Hukum, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 

2008), h. 25-43. 
27 Endrik Safudin, Dasar-Dasar Ilmu Hukum, h. 4. 
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Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) mengartikan 

perlindungan hukum adalah tempat berlindung, perbuatan (hal dan sebagainya) 

melindungi. Pemaknaan kata perlindungan secara kebahasaan tersebut memilki 

kemiripan unsur-unsur, yaitu unsur tindakan melindungi, unsur cara-cara 

melindungi. Dengan demikian, kata melindungi dari pihak-pihak tertentu dengan 

menggunakan cara tertentu.28  

Perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman kepada hak asasi 

manusia yang dirugikan orang lain dan perlindungan tersebut diberikan kepada 

masyarakat agar mereka dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh 

hukum atau dengan kata lain perlindungan hukum adalah berbagai upaya hukum 

yang harus diberikan oleh aparat penegak hukum untuk memberikan rasa aman, 

baik secara pikiran maupun fisik dari gangguan dan berbagai ancaman dari pihak 

manapun.29 

Adapun pendapat yang dikutip dari beberapa ahli mengenai perlindungan 

hukum sebagai berikut: 

a) Menurut Satjipto Rahardjo, perlindungan hukum adalah adanya upaya 

melindungi kepentingan seseorang dengan cara mengalokasikan suatu hak 

asasi manusia kekuasaan kepadanya untuk bertindak dalam rangka 

kepentingannya tersebut.30 

b) Menurut Setiono, perlindungan hukum adalah tindakan atau upaya untuk 

melindungi masyarakat dari perbuatan sewenang-wenang oleh penguasa yang 

                                                           
28 Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), Edisi Kedua, Cet. 1, (Jakarta: Balai Pustaka), 

h. 595. 
29 Satjipto Raharjo, Ilmu Hukum, (Bandung, PT. Citra Aditya Bakti, 2000), h.74. 
30 Satjipro Rahardjo, Sisi-Sisi Lain dari Hukum di Indonesia, (Jakarta: Kompas, 2003), h. 

121. 
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tidak sesuai dengan aturan hukum, untuk mewujudkan ketertiban dan 

ketentraman sehingga memungkinkan manusia untuk menikmat martabatnya 

sebagai manusia.31 

Pada dasarnya perlindungan hukum tidak membedakan terhadap kaum 

pria maupun wanita. Indonesia sebagai negara hukum berdasarkan pancasila, 

haruslah memberikan perlindungan hukum terhadap warga masyarakat karena itu 

perlindungan hukum tersebut akan melahirkan pengakuan dan perlindungan hak 

asasi manusia, dalam wujudnya sebagai makhluk individu dan makhluk sosial 

dalam wadah negara kesatuan yang menjunjung tinggi semangat kekeluargaan 

demi mencapai kesejahteraan bersama. 

2. Jenis Perlindungan Hukum 

Menurut Muchsin, perlindungan hukum merupakan suatu hal yang 

melindungi subyek-subyek hukum melalui peraturan perundang-undangan yang 

berlaku dan dipaksakan pelaksanaannya dengan suatu sanksi. Perlindungan 

hukum dapat dibedakan menjadi dua, yaitu:  

a. Perlindungan hukum preventif perlindungan yang diberikan oleh pemerintah 

dengan tujuan untuk mencegah sebelum terjadinya pelanggaran. Hal ini 

terdapat dalam peraturan perundang-undangan dengan maksud untuk 

mencegah suatu pelanggaran serta memberikan rambu-rambu atau batasan-

batasan dalam melakukan sutu kewajiban. 

b. Perlindungan hukum represif perlindungan hukum represif merupakan 

perlindungan akhir berupa sanksi seperti denda, penjara, dan hukuman 

                                                           
31 Setiono Wijayanti, dalam Asri. Hukum Ketenagakerjaan Pasca Reformasi, (Penerbit: 

Sinar Grafika, Jakarta 2009), h. 10. 
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tambahan yang diberikan apabila sudah terjadi sengketa atau telah dilakukan 

suatu pelanggaran. 

 Keadilan dibentuk oleh pemikiran yang benar, dilakukan secara adil dan 

jujur serta bertanggung jawab atas tindakan yang dilakukan. Rasa keadilan dan 

hukum harus ditegakkan berdasarkan hukum positif untuk menegakkan keadilan 

dalam hukum sesuai dengan realitas masyarakat yang menghendaki tercapainya 

masyarakat yang aman dan damai. Keadilan harus dibangun sesuai dengan cita 

hukum (rechtidee) dalam negara hukum (rechtsstaat), bukan negara kekuasaan 

(machtsstaat). Hukum berfungsi sebagai perlindungan kepentingan manusia, 

penegakkan hukum harus memperhatikan 4 unsur:  

1) Kepastian hukum (rechtssicherkeit) 

2) Kemanfaat hukum (zeweckmassigkeit) 

3) Keadilan hukum (gerechtigkeit) 

4) Jaminan hukum (doelmatigkeit).32 

3. Bentuk dan Sarana Perlindungan Hukum 

Bentuk perlindungan hukum yang paling nyata adalah adanya institusi-

institusi penegak hukum seperti pengadilan, kejaksaan, kepolisian, dan lembaga-

lembaga penyelesaian sengketa diluar pengadilan (non-litigasi) lainnya. 

Perlindungan yang dimaksud dengan bersifat pencegahan (prohibited) yaitu 

membuat peraturan, sedangkan perlindungan yang dimaksud bersifat hukuman 

(sanction) yaitu menegakkan peraturan. Adapun tujuan serta cara pelaksanaannya 

antara lain sebagai berikut: 

 

                                                           
32 Ishaq, Dasar-Dasar Ilmu Hukum, (Jakarta. Sinar Grafika. 2009), h. 43. 
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a. Membuat peraturan, yang bertujuan untuk: 

1) Memberikan hak dan kewajiban 

2) Hak-hak pra subyek hukum  

b. Menegakkan peraturan melalui: 

1) Hukum administrasi negara yang berfungsi untuk mencegah terjadinya 

pelanggaran hak-hak dengan perizinan dan pengawasan. 

2) Hukum pidana yang berfungsi untuk menanggulangi setiap pelanggaran 

terhadap peraturan perundang-undangan, dengan cara mengenakan sanksi 

hukum berupa sansksi pidana dan hukuman. 

3) Hukum perdata yang berfungsi untuk memulihkan hak dengan membayar 

kompensasi atau ganti kerugian.33 

 Pada perlindungan hukum dibutuhkan suatu wadah atau tempat dalam 

pelaksanaannya yang sering disebut dengan sarana perlindungan hukum. Sarana 

perlindungan hukum dibagi menjadi dua macam yaitu sebagai berikut: 

a) Sarana perlindungan hukum preventif, pada perlindungan hukum preventif 

ini, subyek hukum diberikan kesempatan untuk mengajukan keberatan atau 

pendapatnya sebelum suatu keputusan pemerintah mendapat bentuk yang 

definitif. Tujuannya adalah mencegah terjadinya sengketa. Perlindungan 

hukum preventif sangat besar artinya bagi tindak pemerintahan yang 

didasarkan pada kebebasan bertindak karena dengan adanya perlindungan 

hukum yang preventif pemerintah terdorong untuk bersifat hati-hati dalam 

mengambil keputusan yang didasarkan pada diskresi. Di Indonesia belum ada 

pengaturan khusus mengenai perlindungan hukum preventif. 

                                                           
33 Wahyu Sasongko, Ketentuan-Ketentuan Pokok Hukum Perlindungan Konsumen, 

(Bandar Lampung: Universitas Lampung, 2007), h. 31. 
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b) Sarana perlindungan hukum represif, perlindungan hukum yang represif 

bertujuan untuk menyelesaikan sengketa. Penanganan perlindungan hukum 

oleh pengadilan umum dan peradilan administrasi di Indonesia termasuk 

kategori perlindungan hukum ini. Prinsip perlindungan hukum terhadap 

tindakan pemerintah, bertumpu dan bersumber dari konsep tentang 

pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia karena menurut 

sejarah dari barat, lahirnya konsep-konsep tentang pengakuan dan 

perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia diarahkan kepada pembatasan-

pembatasan dan peletakan kewajiban masyarakat dan pemerintah.  

 Prinsip kedua yang mendasari perlindungan hukum terhadap tindak 

pemerintahan adalah prinsip negara hukum. Dikaitkan dengan pengakuan dan 

perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia, pengakuan dan perlindungan 

terhadap hak-hak asasi manusia mendapat tempat utama dan dapat dikaitkan 

dengan tujuan dari negara hukum. 
 

D. Bahan Bakar Minyak (BBM) 

1. Pengertian Bahan Bakar Minyak (BBM) 

BBM adalah jenis bahan bakar yang dihasilkan dari pengilangan minyak 

mentah. Minyak mentah dari perut bumi diolah dalam pengilangan terlebih dulu 

untuk menghasilkan produk-produk minyak, yang termasuk didalamnya adalah 

BBM. Selain menghasilkan BBM, pengilangan minyak mentah menghasilkan 

berbagai produk lain terdiri dari gas, hingga ke produk-produk seperti naphta, 

light sulfur wax residue (LSWR) dan aspal. Pemakaian BBM akan terus 

meningkat sejalan dengan pertumbuhan ekonomi nasional Indonesia, dan akan 

berkurang dari waktu ke waktu sesuai dengan cadangan/persediaan nasional 
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Indonesia kecuali ditemukan sumber cadangan baru ataupun penggunaan energi 

baru terbarukan.34 

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 diudara. 

Pada dasarnya pembentukan BBM berasal dari pengelolaan minyak bumi. 

Minyak bumi ini berdasarkan Undang Undang Nomor 22 tahun 2001 tentang 

Minyak dan Gas bumi pada Pasal 1 ayat 1 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. 

Agar bisa menjadi BBM, minyak bumi harus disuling 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 dibor. Karena tidak semua tempat dibumi memiliki 

kandungan minyak bumi. 

Sedangkan, pengertian Gas Bumi diatur  dalam Pasal 1 ayat (2) Undang 

Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi adalah: 

 

                                                           
34 Leman, “Sensitivitas Harga Diesel Oil Means Oil Of Platts Singapore, Crude Oil dan 

Kurs BI Terhadap Harga Solar Industri di Indonesia” Tesis, (Bandar Lampung: Program 
Pascasarjana Magister Ekonomi Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Lampung, 2013). h. 14. 
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Gas Bumi Hasil proses alami berupa hidrokarbon yang dalam kondisi 
tekanan dan temperatur atmosfer berupa fasa gas yang diperoleh dari 
proses penambangan Minyak dan Gas Bumi. 

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 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 di alam dalam 

senyawa dengan oksigen. 

Di Indonesia, spesifikasi produk bahan bakar minyak ditetapkan sesuai 

dengan keputusan  Direktur Jendral Minyak dan Gas Bumi. Ada beberapa macam 

cara penggolongan produk yang diolah dari kilang minyak. Adapun produk bahan 

bakar minyak terdiri atas bensin penerbangan, bensin motor, bahan bakar jet, 

kerosin, solar, minyak diesel dan minyak bakar. 

2. Jenis Bahan Bakar Minyak 

Beberapa jenis bahan bakar minyak (BBM) yang umumnya digunakan di Negara 

Republik Indonesia ini antara lain:35 

a. Avgas (Aviation Gasoline) 

Bahan bakar minyak ini merupakan BBM jenis khusus yang dihasilkan 

dari fraksi minyak bumi. Avgas didesain untuk bahan bakar pesawat udara dengan 

tipe mesin sistem pembakaran dalam (internal combution), mesin piston dengan 

sistem pengapian. Performa BBM ini ditentukan dengan nilai octane number 

antara nilai dibawah 100 dan juga diatas nilai 100. Nilai octane jenis Avgas yang 

beredar di Indonesia memiliki nilai 100/130. 

                                                           
35 Leman, “Sensitivitas Harga Diesel Oil Means Oil Of Platts Singapore, Crude Oil dan 

Kurs BI Terhadap Harga Solar Industri di Indonesia” Tesis, h. 16. 
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b. Avtur (Aviation Turbine) 

Bahan bakar minyak ini merupakan bahan bakar minyak (BBM) jenis 

khusus yang dihasilkan dari fraksi minyak bumi. Avtur didesain untuk bahan 

bakar pesawat udara dengan tipe mesin turbin (external combution). performa atau 

nilai mutu jenis bahan bakar avtur ditentukan oleh karakteristik kemurnian bahan 

bakar, model pembakaran turbin dan daya tahan struktur pada suhu yang rendah. 

c. Bensin 

Jenis bahan bakar minyak bensin merupakan nama umum untuk beberapa 

jenis BBM yang diperuntukkan untuk mesin dengan pembakaran dengan 

pengapian. Di Indonesia terdapat beberapa jenis bahan bakar jenis bensin yang 

memiliki nilai mutu pembakaran berbeda. Nilai mutu jenis BBM bensin ini 

dihitung berdasarkan nilai Real Octane Number (RON). Berdasarkan RON 

tersebut maka BBM bensin dibedakan menjadi 3 jenis yaitu:36 

1) Premium (RON 88): Premium adalah bahan bakar minyak jenis distilat 

berwarna kekuningan yang jernih. Warna kuning tersebut akibat adanya 

zat pewarna tambahan (dye). Penggunaan premium pada umumnya adalah 

untuk bahan bakar kendaraan bermotor bermesin bensin, seperti: mobil, 

sepeda motor, motor tempel dan lain-lain. Bahan bakar ini sering juga 

disebut motor gasoline atau petrol. 

2) Pertamax (RON 92): ditujukan untuk kendaraan yang mempersyaratkan 

penggunaan bahan bakar beroktan tinggi dan tanpa timbal (unleaded). 

Pertamax juga direkomendasikan untuk kendaraan yang diproduksi diatas 

                                                           
36 Febby Kristantri, “Pergerakan Harga Bahan Bakar Minyak Non Subsidi Ron 92: Teori 

Asymmetric Price Transmission Menggunakan Metode Error Correction Model” Tesis, (Jakarta: 
Program Magister Perencanaan dan Kebijakan Publik Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, 
2012), h. 2. 
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tahun 1990 terutama yang telah menggunakan teknologi setara dengan 

electronic fuel injection dan catalytic converters. 

3) Pertamax Plus (RON 95): Jenis bahan bakar minyak (BBM) ini telah 

memenuhi standar performance International World Wide Fuel Charter 

(WWFC). Ditujukan untuk kendaraan yang berteknologi mutakhir yang 

mempersyaratkan penggunaan bahan bakar beroktan tinggi dan ramah 

lingkungan. Pertamax plus sangat direkomendasikan untuk kendaraan 

yang memiliki kompresi ratio > 10,5 dan juga yang menggunakan 

teknologi Electronic Fuel Injection (EFI), Variable Valve Timing 

Intelligent (VVTI), (VTI), Turbochargers dan catalytic converters . 

4) Pertalite adalah merupakan bahan bakar minyak (BBM) jenis baru yang 

diproduksi pertamina, jika dibandingkan dengan premium Pertalite 

memiliki kualitas bahan bakar lebih sebab memiliki kadar Research Oktan 

Number (RON) 90, di atas premium, yang hanya RON 88. Pertalite adalah 

bahan bakar minyak dari Pertamina dengan RON 90. Pertalite dihasilkan 

dengan penambahan zat aditif dalam proses pengolahannya di kilang 

minyak, diluncurkan tanggal 24 Juli 2015 sebagai varian baru bagi 

konsumen yang ingin BBM dengan kualitas diatas Premium tetapi lebih 

murah dari pada Pertamax.  

d. Minyak tanah (kerosene) 

Minyak tanah atau kerosene merupakan bagian dari minyak mentah yang 

memiliki titik didih antara 150°C dan 300°C dan tidak berwarna. Digunakan 

selama bertahun-tahun sebagai alat bantu penerangan, memasak, water heating, 

dll. Umumnya merupakan pemakaian domestik (rumahan), usaha kecil. 
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e. Minyak solar (HSD) 

High Speed Diesel (HSD) merupakan BBM jenis solar yang memiliki 

angka performa cetane number 45, jenis BBM ini umumnya digunakan untuk 

mesin trasportasi mesin diesel yang umum dipakai dengan sistem injeksi pompa 

mekanik (injection pump) dan electronic injection, jenis BBM ini diperuntukkan 

untuk jenis kendaraan bermotor trasportasi dan mesin industri. 

f. Minyak diesel (MDF) 

Minyak Diesel adalah hasil penyulingan minyak yang berwarna hitam 

yang berbentuk cair pada temperatur rendah. Biasanya memiliki kandungan sulfur 

yang rendah dan dapat diterima oleh Medium Speed Diesel Engine di sektor 

industri. Oleh karena itulah, diesel oil disebut juga Industrial Diesel Oil (IDO) 

atau Marine Diesel Fuel (MDF). 

g. Minyak bakar (MFO) 

Minyak bakar bukan merupakan produk hasil destilasi tetapi hasil dari 

jenis residu yang berwarna hitam. Minyak jenis ini memiliki tingkat kekentalan 

yang tinggi dibandingkan minyak diesel. BBM jenis ini umumnya untuk 

pembakaran langsung pada industri besar dan digunakan sebagai bahan bakar 

untuk steam power station dan beberapa penggunaan yang dari segi ekonomi lebih 

murah dengan penggunaan minyak bakar. Minyak bakar tidak jauh berbeda 

dengan Marine Fuel Oil (MFO). 

h. Biodiesel 

Jenis Bahan Bakar ini merupakan alternatif bagi bahan bakar diesel 

berdasarkan petroleum dan terbuat dari sumber terbaharui seperti minyak nebati 

atau hewan. Secara kimia, merupakan bahan bakar yang terdiri dari campuran 
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mono-alkyl ester dari rantai panjang asam lemak. Jenis produk yang dipasarkan 

saat ini merupakan produk biodiesel dengan campuran 95 persen diesel petroleum 

dan mengandung 5 persen CPO yang telah dibentuk menjadi Fatty Acid Methyl 

Ester (FAME). 

i. Pertamina DEX 

Bahan bakar mesin diesel modern yang telah memenuhi dan mencapai 

standar emisi gas buang EURO 2, memiliki angka pesrforma tinggi dengan cetane 

number 53 keatas, memiliki kualitas tinggi dengan kandungan sulfur di bawah 

300 ppm, jenis BBM ini direkomendasikan untuk mesin diesel teknologi injeksi 

terbaru (diesel common rail system), sehingga pemakaian bahan bakarnya lebih 

irit dan ekonomis serta menghasilkan tenaga yang lebih besar. 

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. 

3. Fungsi dan Tugas BPH Migas 

Adapun fungsi dan tugas BPH Migas adalah sebagai berikut:37 

a. BPH Migas melaksanakan tanggung jawab pemerintah atas pengaturan 

pengawasan kegiatan usaha penyediaan dan pendistribusian BBM di seluruh 

wilayah NKRI dan kegiatan usaha pengangkutan gas bumi melalui pipa 

transmisi dan distribusi dengan memberikan hak khusus dan yang 

                                                           
37 Leman, “Sensitivitas Harga Diesel Oil Means Oil Of Platts Singapore, Crude Oil dan 

Kurs BI Terhadap Harga Solar Industri di Indonesia” Tesis, h. 23. 
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menyangkut kepentingan umum, pengusahaannya diatur agar 

pemanfaatannya terbuka bagi semua pemakai. 

b. Fungsi BPH Migas adalah melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan 

penyediaan dan pendistribusian bahan bakar minyak dan pengangkutan gas 

bumi melalui pipa, dalam suatu pengaturan agar ketersediaan dan distribusi 

bahan bakar minyak yang ditetap pemerintah dapat terjamin di seluruh 

wilayah NKRI serta meningkatkan pemanfaatan gas bumi di dalam negeri. 

c. Tugas BPH Migas meliputi pengaturan, penetapan dan pengawasan 

mengenai: 

1) Ketersediaan dan distribusi BBM. 

2) Cadangan BBM nasional. 

3) Pemanfaatan fasilitas pengangkutan dan penyimpanan BBM. 

4) Tarif pengangkutan gas bumi melalui pipa  

5) Harga gas bumi untuk rumah tangga dan pelanggan kecil  

6) Pengusahaan transmisi dan distribusi gas bumi 

4. Pengaturan dan Penetapan Bidang BBM 

BPH Migas melakukan pengaturan dan penetapan:38 

a. Kewajiban badan usaha dalam penyediaan dan pendistribusian BBM 

termasuk ke daerah yang mekanisme pasarnya belum berjalan dan daerah 

terpencil, agar ketersediaan BBM yang telah ditetapkan pemerintah terjamin 

di seluruh wilayah NKRI. 

                                                           
38 Leman, “Sensitivitas Harga Diesel Oil Means Oil Of Platts Singapore, Crude Oil dan 

Kurs BI Terhadap Harga Solar Industri di Indonesia”, Tesis, h. 25. 
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b. Alokasi cadangan BBM nasional untuk badan usaha (pengolahan, 

penyimpanan dan niaga) yang ditunjuk oleh menteri wilayah distribusi niaga 

jenis BBM tertentu untuk badan usaha pemegang izin usaha niaga. 

c. Pemanfaatan bersama termasuk mekanisme penentuan tarif atas fasilitas 

pengangkutan dan penyimpanan BBM serta fasilitas penunjungannya. 

d. Penggunaan cadangan BBM nasional pada saat terjadinya kelangkaan. 

e. Pemberian sanksi yang berkaitan dengan pelanggaran kewajiban badan usaha 

dalam penyediaan dan pendistribusian BBM. 

f. Sistem informasi penyediaan dan pendistribusian BBM. 

g. Besaran iuran badan usaha (sesuai dengan volume BBM yang 

diperdagangkan berdasarkan formula yang ditetapkan oleh pemerintah)  

h. Penyelesaian perselisihan yang terkait dengan kegiatan usaha niaga BBM. 
 

E. Maslahah 

1. Pengertian Maslahah  

Maslahah berasal dari kata shalaha dengan penambahan “alif” diawalnya 

yang secara arti kata berarti “baik” lawan dari kata “buruk”. Ia adalah mashdar 

dengan arti kata shalaha yang “manfaat” atau “terlepas dari padanya kerusakan”.39 

Pengertian maslahah dalam bahasa Arab berarti “perbuatan-perbuatan 

yang mendorong kepada kebaikan manusia”. Dalam artinya yang umum adalah 

setiap segala sesuatu yang bermanfaat bagi manusia, baik dalam arti menarik atau 

menghasilkan seperti menghasilkan keuntungan atau kesenangan; atau dalam arti 

menolak atau menghindarkan seperti menolak kemudaratan atau kerusakan. Jadi 

setiap yang mengandung manfaat patut disebut maslahah. Dengan begitu, 

                                                           
39 Amir Syarifudin, Ushul Fiqih Jilid 2, (Jakarta: PT. Logos Wacana Ilmu, 2008), h. 232. 
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maslahah itu mengandung dua sisi yang menarik atau mendatangkan 

kemaslahatan dan menolak atau menghindarkan kemudaratan. 

Dalam mengartikan maslahah secara definitif terdapat perbedaan rumusan 

dikalangan ulama yang kalau dianalisis ternyata hakikatnya sama. 

1. Al-Ghazali menjelaskan bahwa menurut asalnya maslahah itu berarti 

yang mendatangkan mamfaat (keuntungan) dan menjatuhkan mudarat 

(kerusakan). 

2. Al-Khawarizmi memberikan definisi yang hampir sama dengan 

definisi Al-Ghazali yaitu memelihara tujuan syarat dalam menetapkan 

hukum dengan cara menghindari kerusakan dari manusia. 

Definisi ini memiliki kesamaan dengan definisi Al-Ghazali dari segi arti 

dan tujuannya, karena menolak kerusakan itu mengandung arti menarik 

kemanfaatan, dan menolak kemaslahatan berarti menarik kerusakan.40 

Dalam Al-Qur’an, kata yang seakar dengan maslahah ditemukan pada 

beberapa ayat, diantaranya: 

ْرِض َوالَ يُْصِلُحوَن َو َكاَن فِي اْلَمِدينَِة تِْسعَةُ َرْهٍط يُْفِسدُوَن فِي األْ َ  

Terjemahnya: 
Dan adalah di kota itu sembilan orang laki-laki yang membuat kerusakan 
di muka bumi, dan mereka tidak berbuat kebaikan. (QS. Al-Naml: 48)41 
 

Ayat ini menceritakan bahwa ada 9 (sembilan) orang yang senantiasa 

melakukan kerusakan di kota Al-Hijir yaitu kota kaum Tsamud. Mereka adalah 

para pemuka kaum yang senantiasa mengajak kaumnya untuk mendurhakai ajaran 

nabi Shaleh AS dengan cara menentang dan mendustakan risalah yang ia bawa 

                                                           
40 Amir Syarifudin, Ushul Fiqih Jilid 2, h. 324. 
41 Departemen Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahnya, (Jakarta Timur: CV Darus 

Sunnah, 2013), h. 381. 
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bagi kaumnya. Mereka memperolok-olokkan onta nabi Shaleh AS dan bahkan 

mereka berhasrat untuk membunuhnya. Perbuatan mereka ini merupakan bentuk 

kemudaratan (kerusakan) yang bertentangan dengan kemaslahatan (kebaikan). 

Oleh sebab itu Allah SWT memberitakan dengan kalimat yufsiduna fi al-ardhi 

wala yushlihun (mereka melakukan keburukan di muka bumi dan tidak 

melakukan kebaikan).42 

Dalam ayat lain Allah SWT berfirman: 

 الَ تُْفِسدُوا فِي األْ َْرِض بَْعدَ إِْص الَ ِحَها 

Terjemahnya: 
Dan janganlah kamu membuat kerusakan di muka bumi, sesudah (Allah) 
memperbaikinya. (QS. Al- `Araf: 56)43 

Kata ishlâhihâ yang terdapat pada ayat tersebut juga mengindikasikan 

makna kebaikan atau kemaslahatan. Hal ini terlihat dari larangan yang ditegaskan 

oleh Allah SWT kepada umat manusia untuk tidak melakukan tindak apapun yang 

berakibat pada kerusakan dipermukaan bumi. Sebab Allah SWT telah 

menciptakan sebuah kondisi yang sangat baik dan kondusif untuk keberlansungan 

makhluk hidup dipermukaan bumi. Akan tetapi tangan-tangan yang tidak 

bertanggungjawab manusia itu sendiri yang kemudian yang merusak 

lingkungannya. Sehingga mengakibatkan ketidak seimbangan pada ekosistem 

yang berujung pada berbagai bentuk bencana alam.44 

Allah SWT juga tidak akan memerintahkan hamba-Nya untuk melakukan 

sesuatu melainkan untuk kebaikan hamba- hamba-Nya. Begitu juga dengan 

                                                           
42 Zul Ikromi, Mashlahah Dalam Al-Quran (Sebuah Pengantar), Jurnal An-Nur, Vol. 4 

No. 2, 2015, h. 227. 
43 Departemen Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahnya, (Jakarta Timur: CV Darus 

Sunnah, 2013), h. 157. 
44 Zul Ikromi, Mashlahah Dalam Al-Quran (Sebuah Pengantar), h. 228. 
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larangan, karena Allah SWT tidak akan menahan hamba-hamba-Nya dari sebuah 

perbuatan ataupun tindakan melainkan untuk kebaikan mereka. Maka tindak 

apapun yang dilakukan oleh manusia yang berujung pada kerusakan maka 

bertentangan dengan tujuan yang telah diinginkan oleh Allah SWT. Oleh sebab itu 

tindakan seperti ini dinamakan dengan fasad (pengrusakan) yang menimbulkan 

mafsadah (kerusakan). 

Dari segi tujuan yang hendak dicapai, mashlahah dibagi dalam dua 

kelompok, yaitu mendatangkan manfaat kepada umat manusia, baik bermanfaat 

untuk di dunia maupun akhirat dan menghindarkan kemudaratan (bahaya) dalam 

kehidupan manusia, baik kemudaratan di dunia maupun di akhirat.45 

Sedangkan sifat Mashlahah secara umum terdiri dari dua macam yaitu:  

a. Mashlahah bersifat subjektif, dalam arti setiap individu menjadi hakim bagi 

masing-masing dalam menentukan apakah suatu perbuatan merupakan suatu 

mashlahah atau bukan bagi dirinya. Kriteria mashlahah ini ditetapkan oleh 

syariah dan sifatnya mengikat bagi semua individu, misalnya, jika menabung 

bank memberi mashlahah bagi diri dan usahanya, namun syariah tetap 

menetapkan keharaman bunga bank tersebut. Maka penilaian individu tentang 

kemashlahatan itu menjadi gugur. 

b. Mashlahah orang perorang akan konsisten dengan maslahah orang banyak. 

Konsep ini sangat berbeda dengan konsep poreto optimum, yaitu keadaan 

optimal dimana seseorang tidak dapat meningkatkan tingkat kepuasan atau 

                                                           
45 Amir Syarifudin, Ushul Fiqih Jilid 2, h. 233. 
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kesejahteraannya tanpa menyebabkan penurunan kepuasan atau kesejahteraan 

orang lain.46 

2. Macam-macam Maslahah 

Para ahli ushul fiqh mengemukakan beberapa pembagian maslahah, jika 

dilihat dari beberapa segi, Dilihat dari segi kualitas dan kepentingan kemaslahatan 

itu, mereka membaginya kepada tiga macam, yaitu: 

a. Maslahah “dar’ul-mafasid” dan maslahah ini sering disebut dengan 

maslahah daruriat. Daruriat adalah segala sesuatu yang essensial sifatnya 

yang merupakan kebutuhan primer bagi manusia dan mau tidak mau harus 

dilakukan usaha pemenuhannya jika memang dalam kehidupan tidak 

diinginkan timbul berbagai bencana dan kesusahan serta hal-hal yang dapat 

membuat kehidupan menjadi fatal. Dalam rangka perwujudan kemaslahatan 

ini haruslah dipelihara lima macam perkara yang dikenal dengan “al-

maqasidul khamsah” atau “al-daruriatul khamsah” yaitu:47 

1) Agama, untuk maksud ini Islam antara lain mensyariatkan jihad untuk 

mempertahankan akidah Islamiah, mewajibkan memerangi orang yang 

mencoba mengganggu umat Islam dalam menjalankan kewajiban agama 

dan menghukum orang yang murtad dari Islam dan lain sebagainya. 

2) Jiwa, untuk maksud ini Islam antara lain mensyariatkan pemenuhan 

kebutuhan biologis manusia berupa sandang, pangan, dan papan, begitu 

pula hukum qisas atau diyaat bagi orang yang melakukan kesewenangan-

wenangan terhadap keselamatan jiwa orang lain dan lain sebagainya. 

                                                           
46 Ika Yunia Fauzia & Abdul Kadir Riyadi, Prinsip Dasar Ekonomi Islam; Perspektif 

Maqashid al-Syari’ah, h. 164. 
47 Syaifudin Zuhri, Ushul Fiqih Akal Sebagai Sumber Hukum Islam, (Yogyakarta: 

Pustaka Pelajar, 2009), h. 104. 
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3) Akal, untuk maksud ini Islam antara lain mensyariatkan larangan minum-

minuman keras dan segala yang dapat merusak akal, dan menjatuhkan 

hukuman bagi setiap orang yang melanggarnya dan lain sebagainya. 

4) Keturunan, untuk maksud ini Islam mensyariatkan larangan perzinahan, 

menuduh zina terhadap perempuan muhsanat, dan menjatuhkan pidana 

bagi setiap orang yang melakukannya. 

5) Harta, untuk maksud ini Islam mensyariatkan larangan mencuri dan 

menjatuhkan pidana potong tangan bagi setiap orang yang melakukannya, 

begitu pula larangan riba, bagi setiap orang yang membuat rusak atau 

hilangnya barang orang lain dan lain sebagainya. 

b. Maslahah “jalbul masalih” dan sering disebut pula dengan hajiyaat, yang 

dimaksud dengan hajiyaat ini adalah segala sesuatu yang sifatnya merupakan 

kebutuhan sekunder bagi manusia yang seharusnya dilakukan usaha 

pemenuhannya jika dalam kehidupannya tidak diinginkan timbul berbagai 

kesulitan, kepicikan dan kemaksiatan. Status dan urgensi kemaslahatan ini 

ada pada tingkatkan di bawah daruriat diatas. 

Untuk perwujudan kemaslahatan ini antara lain Islam mensyariatkan 

hukum-hukum keringanan dalam berbagai lapangan, misalnya mengqasar 

dan menjamak salat dalam perjalanan, tayamum di waktu tidak ada air, 

membeli barang dengan cara pesanan dengan cara memberikan identitasnya. 

Menghilangkan kesulitan, kepicikan, dan kesulitan hidup memang termasuk 

sebagian dari dasar-dasar pembinaan hukum Islam yang selamanya harus 

diperhatikan. 
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c. Tahsiniyat juga sering di sebut dengan “tatamiyat” yang dimaksud dengan 

tahsiniyat adalah segala sesuatu yang merupakan kebutuhan komplementer 

bagi manusia yang sebaiknya dilakukan usaha pemulihannya jika diinginkan 

suatu kesempurnaan dan kelengkapan dalam kehidupan. Status dan urgensi 

kemaslahatan ini ada pada tingkatan dibawah hajiyat. 

Untuk mencapai ini Islam mensyariatkan ketentuan etis hubungan 

horizontal dalam masyarakat, pranata-pranata dan bebagai tingkah laku yang 

baik dan terpuji menurut pandangan akal yang sehat.48 

Sementara itu, jika dilihat dari kandungan maslahah, maka ia dapat dibedakan 

kepada: 

1) Maslahah Al-‘Ammah, yaitu kemaslahatan umum yang menyangkut 

kepentingan orang banyak. Kemaslahatan umum itu tidak berarti untuk 

kepentingan semua orang tapi bisa saja untuk kepentingan mayoritas umat.  

2) Maslahah Al-Khashshah, yaitu kemaslahatan pribadi. Dan ini sangat jarang 

sekali seperti kemaslahatan yang berkaitan dengan pemutusan hubungan 

perkawinan seseorang yang dinyatakan hilang (maqfud).  

Sedangkan jika dilihat dari segi berubah atau tidaknya maslahah, 

membaginya kepada dua bagian, yaitu:  

a) Maslahah Al-Tsubitsh, yaitu kemaslahatan yang bersifat tetap, tidak berbah 

sampai akhir zaman.  

b) Maslahah Al-Mutaghayyirah, yaitu kemaslahatan yang berbubah-ubah sesuai 

dengan perubahan tempat, waktu, dan subyek hukum. 

Kemaslahatan ini berkaitan dengan permasalahan mu’amalah dan adat kebiasaan. 

                                                           
48 Syaifudin Zuhri, Ushul Fiqih Akal Sebagai Sumber Hukum Islam, h. 105. 
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Selanjutnya, jika dilihat dari segi keberadaan maslahah, menurut syara’ 

terbagi kepada:  

 Maslahah Al-Mu’tabaroh, yaitu kemaslahatan yang didukung oleh syara’. 

Maksudnya ada dalil khusus yang menjadikan dasar bentuk dan jenis 

kemaslahatan tersebut. 

 Maslahah Al-Mulghah, yaitu kemaslahatan yang ditolak oleh syara’, karena 

bertentangan dengan ketentuan syara’.  

 Maslahah Al-Mursalah, yaitu kemaslahatan yang keberadaannya tidak 

didukung syara’, dan tidak pula dibatalkan/ditolak syara’ melalui dalil yang 

rinci.49 

                                                           
49 Muksana Pasaribu, Maslahat Dan Perkembangannya Sebagai Dasar Penetapan 

Hukum Islam, Jurnal Justitia Vol. 1 No. 04, 2014. h. 355-356. 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 
 

A. Jenis Penelitian 

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif bersifat mix method yaitu 

penggabungan metode antara studi hukum normatif dan empiris. Metode 

Penelitian hukum normatif  empiris  adalah  penelitian  hukum mengenai  

pemberlakuan ketentuan hukum  normatif  (kodifikasi,  Undang Undang  atau  

kontrak)  secara in action pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam 

masyarakat.1 

Penelitian hukum normatif adalah pendekatan  yang dilakukan berdasarkan 

bahan baku utama, menelaah  hal  yang  bersifat  teoretis  yang  menyangkut  

asas-asas hukum,  konsepsi  hukum,  pandangan  dan  doktrin-doktrin  hukum,  

peraturan  dan sistem  hukum  dengan  menggunakan  data  sekunder,  diantaranya  

asas,  kaidah, norma, dan aturan hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-

undangan dan peraturan lainnya, dengan mempelajari buku-buku, peraturan  

perundang-undangan dan dokumen lain yang berhubungan erat dengan 

penelitian.2 

Penelitian hukum empiris dilakukan dengan meneliti secara langsung ke 

lapangan di Kecamatan Kota Timur Kota Gorontalo untuk melihat secara 

langsung penerapan perundang-undangan atau aturan hukum yang berkaitan 

dengan penegakan  hukum,  serta  melakukan  wawancara  dengan responden  di 

                                                           
1 A bdulkadir Muhammad, Hukum dan Penelitian Hukum, (Bandung: Citra Aditya Bakti,  

2004), h. 134. 
2 Soerjono Soekanto, Penelitian Hukum Normatif, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Peresada, 

2006), h. 24. 
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daerah tersebut yang dianggap dapat memberikan informasi pelaksanaan 

penegakan hukum mengenai legalitas penjualan bensin eceran. 
 

B. Pendekatan Penelitian 

Penelitian ini berdasarkan permasalahan yang telah dirumuskan akan 

dijawab atau dipecahkan dengan menggunakan metode pendekatan yuridis dan 

sosiologis. Pendekatan yuridis menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk 

untuk mengatasi permasalahan hukum dengan mempertimbangkan aturan yang 

telah ada, yang akan diubah atau yang akan dicabut guna menjamin kepastian 

hukum dan rasa keadilan.  

Pendekatan sosiologis yaitu menelaah gelaja-gejala sosial. landasan 

sosiologis sesungguhnya menyangkut fakta mengenai perkembangan masalah dan 

kebutuhan masyarakat dan negara. 
 

C. Sumber Data 

Data yang diperlukan dalam penelitian hukum normatif empiris adalah 

data primer dan sekunder. Menurut Soerjono Soekanto, data primer adalah data 

yang diperoleh langsung dari masyarakat, sedangakan data sekunder adalah data 

yang diperoleh dari bahan-bahan pustaka.3 

1. Sumber data primer 

Data  primer  adalah  data  yang  diperoleh  secara  langsung  berupa  

keterangan-keterangan  dan  pendapat  dari  para  responden  dan  kenyataan-

kenyataan  yang  ada di lapangan melalui wawancara dan observasi.4 

                                                           
3 Soerjono Soekanto, Penelitian Hukum Normatif, h. 12. 
4 Bambang Sunggono, Metodologi Penelitian Hukum, (Bandung: Rajawali Pers, 2008), h. 

15. 
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2. Sumber data sekunder 

Data   sekunder   adalah   data   yang   diperoleh   dari   studi   kepustakaan   

dan mempunyai kekuatan  hukum  mengikat.5 Data sekunder terdiri dari bahan 

hukum primer yaitu dengan cara mengambil data dari Undang Undang, peraturan 

yang berkaitan dengan judul penulisan. 
 

D. Teknik Pengumpulan Data 

Metode  pengumpulan  data  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  

adalah  sebagai berikut: 

1. Studi pustaka  

Metode ini dilakukan dengan cara melakukan serangkaian kegiatan   

seperti membaca, menelaah, mencatat, dan membuat ulasan. Bahan-bahan  

pustaka  yang ada kaitannya  dengan permasalahan yang akan diteliti. Studi  

kepustakaan  dilakukan untuk  memperoleh  data  yang  bersifat  sekunder  ini  

dapat  dibagi  menjadi  tiga kategori, melalui cara-cara sebagai berikut:6 

a. Pengumpulan data primer dilakukan melalui studi lapangan metode ini 

dimaksudkan untuk memperoleh data primer dengan cara wawancara. 

Wawancara dilakukan dengan penjual bensin eceran, pembeli bensin eceran 

dan pihak SPBU. 

b. Pengumpulan data sekunder dilakukan melalui kegiatan studi pustaka. 

Pustaka yang dimaksud terdiri dari perundang-undangan, buku atau literatur-

literatur lainnya dalam bidang hukum yang membahas legalitas, BBM, dan 

maslahah. 

                                                           
5 Bahder Johan, Metode Penelitian Ilmu, (Semarang: Mandar Maju, 2004), h. 23. 
6 Bambang Waluyo, Penelitian Hukum Dalam Praktek, (Jakarta: Sinar Grafika), 2008, h. 

51. 
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c. Bahan  hukum  tersier  yang  memberikan  informasi  mengenai  kedua  bahan 

hukum berupa kamus, ensiklopedia, biografi, dan sebagainya. 

2. Studi lapangan  

Studi lapangan dilakukan untuk memperoleh data primer dengan  

menggunakan teknik wawancara langsung dengan informan yang telah    

direncanakan sebelumnya. Wawancara dilaksanakan secara langsung dan   

terbuka di Kecamatan Kota Timur Kota Gorontalo, dengan mengadakan tanya 

jawab untuk mendapatkan keterangan atau jawaban yang bebas. Sehingga, data 

yang diperoleh sesuai dengan yang   diharapkan.7 
 

E. Analisis Data  

Data yang diperoleh kemudian dianalisis secara deskriptif kualitatif.  

Analisis deskriptif kualitatif dilakukan dengan mendeskripsikan serta 

menggambarkan data dan fakta yang dihasilkan dari suatu penelitian di lapangan   

dengan suatu interpretasi, evaluasi, dan pengetahuan umum. 

Data dianalisis  dengan  metode  induktif,  yaitu  suatu  cara  berfikir yang 

didasarkan pada fakta-fakta yang bersifat umum dilanjutkan dengan penarikan 

kesimpulan yang bersifat khusus untuk mengajukan saran-saran,  serta  data  yang 

telah diolah tersebut kemudian dianalisis dengan menggunakan cara 

menginterpretasikan data dan memaparkannya, dalam bentuk kalimat untuk 

menjawab permasalahan pada bab-bab selanjutnya. 
 
 
 

  

                                                           
7 Bambang Waluyo, Penelitian Hukum Dalam Praktek, h. 57. 
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BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 
 

A. Legalitas Penjualan BBM Eceran 

1. Legalitas Berdasarkan Izin Usaha 

Kemajuan dan peningkatan pembangunan nasional pada umumnya dan 

perkembangan kegiatan ekonomi pada khususnya yang menyebabkan 

berkembangnya dunia usaha, memerlukan adanya legalitas penjualan. yang 

merupakan sumber informasi resmi untuk semua pihak yang berkepentingan 

mengenai identitas dan hal-hal yang menyangkut dunia usaha dan perusahaan 

yang didirikan, bekerja serta berkedudukan di wilayah Negara Republik 

Indonesia.  

Legalitas suatu usaha adalah merupakan unsur yang terpenting, karena 

legalitas merupakan jati diri yang melegalkan atau mengesahkan suatu usaha 

sehingga diakui oleh masyarakat. Dengan kata lain, legalitas dalam usaha harus 

sah menurut Undang Undang dan peraturan, setiap usaha tersebut dilindungi atau 

dipayungi dengan berbagai dokumen hingga sah dimata hukum. 

Keberlangsungan suatu usaha dipengaruhi oleh berbagai faktor, salah 

satunya adalah keberadaan unsur legalitas dari usaha tersebut. Dalam suatu usaha, 

faktor legalitas ini berwujud pada kepemilikan izin usaha yang dimiliki. Seperti 

halnya dalam penjualan BBM  yang harus memiliki izin usaha. 

Peningkatan akan kebutuhan bahan bakar minyak (BBM) semakin 

meningkat sehingga banyak para konsumen membeli BBM dari SPBU terus 

diperjualbelikan kembali seperti halnya yang dilakukan oleh penjual BBM eceran 

yang berada di Kecamatan Kota Timur Kota Gorontalo. Penjualan bensin eceran 
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jika dilihat dari segi izin usahanya belum jelas karena jika ditinjau dari sudut 

pandang Undang Undang maka penjualan BBM eceran ini tidak temasuk dalam 

kategori legal sebab harus mengikuti peraturan-peraturan dalam perundang-

undangan baik mengenai BBM, izin usaha dan kategori usaha mikro, maka 

merujuk pada Peraturan Walikota Gorontalo Nomor 11 Tahun 2015 Tentang 

Pendelegasian Kewenangan Pelaksanaan Pemberian Izin Usaha Mikro Dan Kecil 

(IUMK) Kepada Camat Se-Kota Gorontalo Pasal 1: 
 
Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:  
1. Daerah adalah Kota Gorontalo.  
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan Perangkat Daerah sebagai 

unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah. 
3. Kepala Daerah adalah Walikota Gorontalo. 
4. Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau 

badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro 
sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 
tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah. 

5. Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang 
dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan cabang; 
perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung 
maupun tidak langsung dari Usaha Menengahatau Usaha Besar yang 
memenuhi Kriteria Usaha Kecil sebagaimana diatur dalam Undang-
Undang Nomor 20 Tahun 2008 bintang Usaha Mikro, Kecil dan 
Menengah.  

6. Izin Usaha Mikro dan Kecil yang selanjutnya disingkat IUMK adalah 
Tanda Legalitas Kepada seseorang atau pelaku usaha/kegiatan tertentu 
dalam bentuk izin usaha mikro dan kecil (dalam bentuk satu lembar.  
 

Adapun kriteria Izin Usaha yang terdapat pada Undang Undang Nomor 

20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah Pasal 6: 
 

1. Kriteria Usaha Mikro adalah sebagai berikut:  
a. Memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp 50.000.000,00 (lima 

puluh juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat 
usaha; atau  

b. Memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp 
300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah). 
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2. Kriteria Usaha Kecil adalah sebagai berikut:  
a. Memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp 50.000.000,00 (lima puluh 

juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima 
ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; 
atau  

b. Memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp 300.000.000,00 
(tiga ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp 
2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah). 

3. Kriteria Usaha Menengah adalah sebagai berikut: 
a. Memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp 500.000.000,00 (lima ratus 

juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp 10.000.000.000,00 
(sepuluh juta rupiah). 

b. Milyar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; 
atau memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp 
2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah) sampai 
dengan paling banyak Rp 50.000.000.000,00 (lima puluh milyar 
rupiah). 

4. Kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, dan ayat 
(2) huruf a, huruf b, serta ayat (3) huruf a, huruf b nilai nominalnya 
dapat diubah sesuai dengan perkembangan perekonomian yang diatur 
dengan Peraturan Presiden. 

Dilihat dari Undang Undang tersebut penjual BBM eceran tidak termasuk 

pada kriteria usaha mikro. Sebab nominal yang seharusnya disediakan oleh usaha 

mikro sebanyak Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) tidak termasuk tanah 

dan bangunan tempat usaha. Sedangkan kenyataannya para penjual BBM eceran 

yang ada di jalanan atau rumah-rumah pendapatannya atau kekayaan yang 

dimiliki mereka tidak seberapa hal ini yang mendasari penjual BBM eceran tidak 

termasuk usaha mikro dan modal yang dikeluarkan para penjual hanya sedikit dan 

untungnya pun sedikit dibandingkan dengan syarat-syarat modal dalam 

mendapatkan suatu  izin usaha, disamping itu membantu para konsumen yang 

kehabisan BBM ditengah jalan, ini menjadi polemik yang belum terpecahkan, 

dikatakan ilegal banyak yang menjual dan sampai saat ini tindakan pemerintah 

hanya sampai di dalam kertas, jika dikatakan legal, tidak ada payung hukum yang 

melindungi penjulan tersebut. 
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Maka pandangan mengenai Undang Undang penjual bensin eceran 

termasuk dalam perbuatan melanggar hukum. Tetapi jika ditinjau lagi dari sisi 

penegakan hukum, maka yang bersalah adalah aparat penegak hukum karena tidak 

menertibkan mereka. Disisi masyarakat, tidak bisa dipungkiri bahwa ada 

keuntungan tersendiri dengan adanya penjual BBM eceran, misalnya untuk 

sekadar kebutuhan jarak dekat disaat BBM habis mendadak. Dari sisi kebiasaan, 

hal ini adalah masalah yang terlalu lumrah dan normal di lingkungan masyarakat 

untuk dianggap sebagai bentuk pelanggaran hukum, sehingga, seandainya aparat 

langsung bertindak tanpa ada sosialisasi sebelumnya, maka sepertinya akan ada 

penolakan yang besar dalam masalah ini.  

Dapat disimpulkan bahwa penjualan BBM eceran tidak termasuk dalam 

kategori izin usaha mikro, kecil dan menengah. Akan tetapi penjualan BBM 

eceran bisa di jalankan selama bisa memenuhi kebutuhan konsumen terutama 

kepada pengendara yang memerlukan BBM secara praktis. 
 

2. Legalitas Berdasarkan Undang Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang 

Minyak dan Gas (Migas) 

Kegiatan usaha minyak dan gas bumi mempunyai peranan penting dalam 

memberikan nilai tambah secara nyata kepada pertumbuhan ekonomi nasional, 

maka kewajiban perusahaan minyak agar dapat memenuhi kebutuhan dalam 

negeri dengan tetap mempertimbangkan perkembangan nasional maupun 

internasional serta memberikan landasan hukum bagi langkah-langkan pebaharuan 

atas penyelanggaraan penguasahaan minyak dan gas bumi, dari Undang Undang 

Minyak dan Gas Bumi memiliki Undang Undang terunannya maka dalam hal ini 

mengacu pada Undang Undang Dasar pasal 33 ayat 2 yaitu: 
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Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai 
hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara. Demikian pula bumi dan 
air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara 
dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran dan kesejahteraan 
rakyat. 
 

Pada Undang Undang tersebut kebutuhan akan Bahan Bakar Minyak di 

Indonesia, harus dikelola dan diadakan oleh negara demi perekonomian nasional 

sehingga pemberdayaan harus secara maksimal dan dapat memenuhi hajat hidup 

orang banyak. 

Selanjutnya, kegiatan usaha minyak dan gas bumi terdiri dari dua macam 

yaitu kegiatan usaha hulu dan kegiatan usaha hilir. dan yang termasuk ke dalam 

kegiatan usaha BBM yaitu usaha hilir sebagaimana diatur dalam pasal 1 ayat 10 

Undang Undang Nomor 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. 

Pengolahan terdiri dari kegiatan memurnikan, memperoleh bagian-bagian, 

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

bumi, tetapi tidak termasuk golongan lapangan. 

Pengangkutan terdiri dari kegiatan pemindahan minyak bumi, gas bumi, 

dan/atau hasil olahannya dari wilayah kerja atau dari tempat penampungan dan 

pengolahan dan termasuk pengangkutan gas bumi melalui pipa transmisi dan 

distribusi. 

Peyimpanan adalah kegiatan berupa penerimaan, pengumpulan, 

penampung, dan pengeluaran minyak bumi dan/atau gas bumi. 

Niaga adalah kegiatan terdiri dari pembelian, penjualan, ekspor, impor 

minyak bumi dan/atau olahannya termasuk niaga gas bumi melalui pipa. 
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Berdasarkan pasal diatas penjualan BBM termasuk pada niaga, untuk 

penjualan BBM eceran memerlukan izin usaha yang diberikan kepada badan 

usaha untuk melaksanakan pengolahan, pengangkutan, penyimpanan dan/atau 

niaga dengan tujuan memperoleh keuntungan dan/atau laba. Terdapat dua izin 

utama yang diperlukan untuk menjadi penyedia BBM, yaitu Izin Usaha Niaga dan 

Izin Penyimpanan. Penekanan akan perlunya Izin Usaha Niaga dijelaskan dalam 

Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2004 yang telah diubah menjadi Peraturan 

Pemerintah Nomor 30 Tahun 2009 Tentang Kegiatan Usaha Hilir Minyak dan 

Gas Bumi Pasal 43: 
 
Badan Usaha yang akan melaksanakan kegiatan usaha Niaga Minyak 
Bumi, Gas Bumi, Bahan Bakar Minyak, Bahan Bakar Gas, Bahan Bakar 
Lain dan/atau Hasil Olahan wajib memiliki Izin Usaha Niaga dari Menteri. 
 

Izin lainnya adalah Izin Penyimpanan, bahwa badan usaha yang dapat 

menjadi sarana penyimpan dan penyalur BBM harus berbadan hukum. Selain itu, 

badan usaha tersebut juga berkewajiban membayar pajak daerah dan retribusi 

daerah serta kewajiban lain sesuai dengan ketentuan yang berlaku. 

Maka dapat dikatakan bahwa hanya yang berbadan hukum yang dapat 

melaksanakan kegiatan usaha BBM namun bukan perseorangan, tidak sampai 

pada penjualan BBM eceran. Akan tetapi BBM eceran tetap dapat menjalankan 

penjualan selama mengikuti aturan untuk menjadi penyalur dan sub penyalur. 

Menjadi penyalur sesuai dengan Peraturan Menteri Energi Dan Sumber Daya 

Mineral Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2018 Tentang Kegiatan Penyaluran 

Bahan Bakar Minyak, Bahan Bakar Gas Dan Liquefled Petroleum Gas Pasal 3: 
 

1) BU Niaga Migas dalam menunjuk Penyalur sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 2 wajib mengutamakan koperasi, usaha kecil, dan/atau 
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badan usaha swasta nasional yang terintegrasi berdasarkan perjanjian 
kerja sama antara BU Niaga Migas dan Penyalur. 

2) Dalam perjanjian kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
paling sedikit memuat kewajiban: 
a. BU Niaga Migas untuk menjamin kesinambungan penyaluran 

BBM, BBG, dan LPG;  
b. Penyalur untuk memiliki danlatau menguasai sarana dan fasilitas 

pada wilayah penyalurannya sesuai penunjukan dari BU Niaga 
Migas;  

c. BU Niaga Migas dan Penyalur menjamin standar dan 
mutu/spesifikasi BBM, BBG, dan LPG; 

d. BU Niaga Migas dan Penyalur menjamin keakuratan alat ukur 
yang digunakan dalam kegiatan penyaluran BBM, BBG, dan LPG; 
da 

e. BU Niaga Migas dan Penyalur menjamin keselamatan dan 
kesehatan kerja serta pengelolaan lingkungan hidup sesuai 
ketentuan peraturan perundang-undangan. 

3) Penunjukan Penyalur berlaku paling lama sampai dengan berakhirnya 
Izin Usaha Niaga Minyak dan Gas Bumi yang dimiliki BU Niaga 
Migas. 

4) Penyalur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat menerima 
penunjukan penyaluran dari 1 (satu) BU Niaga Migas untuk masing-
masing jenis komoditas BBM, BBG, atau LPG. 

5) Penyalur wajib menggunakan logo dan merek dagang BU Niaga Migas. 
 

Adapun penjual bensin eceran menjadi sub penyalur mengikuti peraturan 

yang dikeluarkan oleh BPH Migas Nomor 6 tahun 2015 memberikan kesempatan 

bagi pengusaha kecil untuk menjual BBM secara eceran dengan menjalankan 

ketentuan yang telah ditetapkan pada pasal 4 BPH Migas Nomor 6 tahun 2015 

bergantung pada keputusan pemerintah daerah yang berwewenang menunujuk 

pihak yang boleh menjadi sub penyalur BBM di wilayahnya. Namun penunjukan 

itu harus berdasarkan pada kualifikasi teknis, keamanan, dan keselamatan kerja 

yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.  

Adapun persyaratan menjadi sub penyalur terdapat pada Peraturan Badan 

Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi Nomor 6 tahun 2015 pasal 6: 
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a. Anggota dan/atau perwakilan masyarakat yang akan menjadi Sub 
Penyalur memiliki kegiatan usaha berupa Usaha Dagang dan/atau unit 
usaha yang dikelola oleh Badan Usaha Milik Desa;  

b. Lokasi pendirian sub penyalur memenuhi standar Keselamatan Kerja 
dan Lindungan Lingkungan sesuai ketentuan peraturan perundang-
undangan; Memiliki sarana penyimpanan dengan kapasitas paling 
banyak 3.000 liter dan memenuhi persyaratan teknis keselamatan 
kerja sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;  

c. Memiliki atau menguasai alat angkut BBM yang memenuhi standar 
pengangkutan BBM sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; 
Memiliki peralatan penyaluran yang memenuhi persyaratan teknis dan 
keselamatan kerja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan;  

d. Memiliki izin lokasi dari Pemerintah Daerah setempat untuk dibangun 
fasilitas Sub Penyalur; 

e. Lokasi yang akan dibangun sarana Sub Penyalur secara umum 
berjarak minimal 5 (lima) km dari lokasi Penyalur berupa Agen 
Penyalur Minyak Solar (APMS) terdekat atau 10 km dari Penyalur 
berupa Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) terdekat atau 
atas pertimbangan lain yang dapat dipertanggungjawabkan; 

f. Memiliki data konsumen pengguna yang kebutuhannya telah 
diverifikasi oleh Pemerintah Daerah setempat. 

Ketentuan ini bisa saja dikecualikan dengan pertimbangan lain yang bisa 

dipertanggung jawabkan. 

Peraturan menjadi penyalur atau sub penyalur sampai saat ini belum 

diindahkan oleh para penjual BBM eceran karena tidak banyak yang mau menjadi 

penyalur dan sub penyalur, dengan banyaknya aturan pemerintah daerah yang 

harus ditempuh bahkan jika sudah didapatkan izin dari pemerintah daerah, masih 

banyak lagi kriteria pengamanan yang harus dibuat oleh calon penyalur dan sub 

penyalur, hal inilah yang mendasari para penjual bensin eceran ini tidak mau 

mengusrus izin menjadi penyalur dan sub penyalur bahkan jika ditinjau dari sudut 

ekonomi penjual bensin eceran ini tidak seberapa modal yang mereka keluarkan 

untuk membeli bensin di SPBU.  
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Saat ini masyarakat belum memahami atau tidak menyadari bahwa 

kegiatan menjual BBM eceran semakin marak adalah perbuatan ilegal dan tidak 

memiliki izin baik dari izin usaha dan standar keselamatan konsumen.  

Jika dilihat dari sudut pandang keselamatan penjual BBM eceran, ini tidak 

memenuhi kriteria standar sebab hanya sebatas menjual, tetapi tidak mengetahui 

bahayanya jika sesuatu hal yang terjadi, baik dari segi keselamatan para penjual 

ini tidak memiliki keahlian khusus seperti para pelayanan bensin di SPBU. Hal ini 

yang mendasari pemerintah tidak memberikan izin kepada penjual bensin, karena 

bahannya mudah terbakar dan membahayakan orang banyak.  

Berkenaan dengan menjadi penyalur atau sub penyalur yang menyediakan 

BBM bersubsidi di wilayah penjual BBM eceran, baik itu dipelosok desa maupun 

perkotaan tetap bisa menjalankan BBM eceran selama dapat dilakukan dengan 

memperoleh Surat Keterangan Penyalur. Calon penyalur dapat mengajukan 

permohonan untuk mendapatkan surat tersebut di Dirjen Migas Kementerian 

ESDM.  

Para penjual BBM eceran untuk mendapatkan BBM dengan harga yang 

rendah di wilayah yang kurang terjangkau. Dalam hal ini calon penyalur di daerah 

tersebut adalah pihak yang nantinya akan menentukan harga. Penentuan harga 

tersebut diatur dalam perjanjian antara calon penyalur dengan badan usaha, 

dimana detilnya juga akan tertuang dalam Surat Keterangan Penyalur. Sehingga 

harga akan ditentukan dalam Surat Keterangan Penyalur tersebut. 

Berikut adalah persyaratan utama untuk memperoleh Surat Keterangan 

Penyalur: 
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a. Mengajukan surat permohonan; 

b. Melampirkan profil badan usaha mitra yang akan menjadi pemberi BBM; 

c. Surat keterangan dari badan usaha mitra yang menjelaskan perannya selaku 

penyedia BBM ke pengecer; 

d. Persyaratan tersebut disampaikan ke Dirjen Migas Kementerian ESDM yang 

berlokasi di Gedung Plaza Migas Centris Jl. H.R Rasuna Said Kavling B-5 

Jakarta Pusat. Pengajuan permohonan dari seluruh wilayah Indonesia hanya 

dapat dilakukan di alamat tersebut. 

Penjual BBM eceran jika sudah memiliki surat keterangan penyalur sudah 

tidak perlu lagi izin usaha dikarenakan penyalur memperoleh BBM dari mitra 

usahanya yang telah memegang Izin Usaha Niaga, Izin Penyimpanan, dan sudah 

berbentuk badan hukum. Sehingga satu-satunya izin yang diperlukan bagi 

penyalur adalah surat keterangan penyalur yang hanya dapat diperoleh dari Dirjen 

Migas Kementerian ESDM yang berlokasi di Jakarta. Dari surat keterangan 

tersebut penjual BBM eceran mendapatkan manfaat bahwa penjualan BBM eceran 

sudah ada perlindungan dari pihak pemerintah dan tidak lagi dikatatakan illegal. 

Jadi, dapat disimpulkan bahwa penjualan BBM eceran jika berpayung 

pada Undang Undang Nomor 22 Tahun 2001 yang dilihat Undang Undang 

turunannya dari Undang Undang dasar hingga kebijakan. Penjualan BBM eceran 

boleh dijalankan sepanjang memiliki surat keterangan penyalur yang diperoleh 

dari Dirjen Migas Kementerian ESDM.  
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B. Legalitas Penjualan Bahan Bakar Minyak Eceran dalam Perspektif 

Maslahah 

Manusia adalah makhluk sosial yang membutuhkan manusia lainnya untuk 

bertahan hidup, baik dari segi ekonomi politik dan budaya, karena sejatinya 

manusia yang berguna adalah bagi dirinya dan orang lain. Karena manusia tidak 

bisa hidup sendiri harus membutuhkan sesamanya. 

Allah Swt. telah menjadikan manusia masing-masing saling membutuhkan 

satu sama lain, supaya mereka tolong menolong, tukar menukar keperluan dalam 

segala urusan kepentingan hidup masing-masing, baik dengan jalan jual beli, sewa 

menyewa, bercocok tanam, atau perusahaan yang lain-lain, baik dalam urusan 

kepentingan sendiri maupun untuk kemaslahatan umum1. Sebagaimana dalam 

surah Al-Maidah ayat 2: 
 

َ إِنَّ  َّ ثِْم َواْلعُدَْواِن َواتَّقُوا  َ َوتَعَاَونُوا َعلَى اْلبِّرِ َوالتَّْقَوى َوَال تَعَاَونُوا َعلَى اْإلِ َّ

 َشِديدُ اْلِعقَابِ 

Terjemahnya: 
Dan tolong-menolonglah kamu dalam mengerjakan kebajikan dan takwa, 
dan jangan tolong-menolong dalam perbuatan dosa dan permusuhan. 
Bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah sangat berat siksaan-Nya. 
(Q.S Al-Maidah: 2)2 

Manfaat tolong menolong ini yang lebih umum dirasakan dan banyak 

dibutuhkan oleh masyarakat. Begitu pula dengan para penjual bensin eceran 

eksistensinya masih banyak dan bertambah seperti yang ada di kecamatan Kota 

Timur Kota Gorontalo yang jumlah penduduknya 8.484 Orang.  Dalam penjualan 

BBM eceran diketahui bahwa yang mempunyai usaha kecil 267 orang dan Jumlah 

                                                           
1 Sulaiman Rajid, Fiqih Islam, (Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2017), h. 278. 
2 Departemen Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahnya, (Jakarta Timur: CV Darus 

Sunnah, 2013), h. 106. 
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keluarga yang memiliki sepeda motor atau mobil berjumlah 5.153 orang. 

Kebutuhan ekonomilah yang mendorong banyak masyarakat yang mengais  rezeki 

dengan menjual BBM eceran. Penjualan BBM eceran ini memiliki maslahah dan 

mudarat sebagai berikut: 

1.  Maslahah 

Maslahah dalam artinya yang umum adalah setiap segala sesuatu yang 

bermanfaat bagi manusia, baik dalam arti menarik atau menghasilkan seperti 

menghasilkan keuntungan atau kesenangan; atau dalam arti menolak atau 

menghindarkan seperti menolak kemudaratan atau kerusakan. Jadi setiap yang 

mengandung manfaat patut disebut maslahah.3 Berdasarkan pengertian maslahah 

secara umum maka dikategorikan beberapa yang masuk dalam maslahah pada 

penjual BBM eceran. 

a. Membantu konsumen 

Membantu konsumen maksudnya konsumen atau pembeli BBM eceran 

yang di pinggiran jalan, atau pengendara roda dua maupun empat dengan adanya 

penjual tersebut para pengendara ini terbantu oleh para penjual BBM eceran. 

Tabel: Konsumen yang merasa terbantu atau tidak dengan adanya penjual BBM 

eceran 
No Nama Ya Tidak Alasan 

1 Ferianto Baruwadi    Saya merasa tertolong 
dengan penjual bensin 
eceran 

2 Renaldi Musa    kehabisan bensin di tengah 
jalan atau tidak ingin 
mengantri sehingga merasa 
tertolong dengan penjual 
bensin eceran 

                                                           
3 Amir Syarifudin, Ushul Fiqih Jilid 2, h. 324. 



59 
 

 

3 Ratih Aprianti Pinau    Merasa tertolong 

4 Meyer Tendean    Saya merasa tertolong 
dengan adanya penjual 
bensin eceran ini 

 Berdasarkan tabel di atas konsumen merasa terbantu dengan adanya 

penjual BBM eceran. Hal ini sebagaimana disampaikan oleh narasumber Ferianto 

Baruwadi sebagai konsumen BBM eceran mengatakan bahwa: 

Saya menggunakan bensin eceran karena bagus tidak antrian biar mahal 
tapi cepat dapat saya merasa terbantukan dengan penjual bensin di depot, 
sebenarnya saya rugi tapi yah kalau di SPBU antrian kalau di depot tidak 
lagi antrian, saya olo ada pengalaman habis akan bensin di jalan dari mol 
gorontalo ka jurusan Bone Bolango Kabila pas antar orderan bentor so 
mulai ba skat-skat, baru abis, terpaksa ada tola sampe dapa depot bensin, 
jadi saya merasa terbantukan dengan penjual bensin eceran ini. 
(Saya menggunakan bensin eceran karena tidak antrian meskipun mahal 
tetapi cepat didapatkan. Saya merasa tertolong dengan penjual bensin 
eceran. Sebenarnya saya merasa rugi namun jika membeli di SPBU 
mengantri, sedangkan jika di penjual bensin eceran tidak lagi. Saya juga 
mempunyai pengalaman kehabisan bensin di tengah jalan dari Citimall 
Gorontalo ke arah Kecamatan Kabila Kabupaten Bone Bolango. Ketika 
mengantar orderan, bentor kehabisan bensin terpaksa dan saya 
mendorongnya sampai di tempat penjual bensin eceran, sehingga saya 
merasa tertolong dengan penjual bensin eceran ini).4 

Sebagaimana yang disampaikan oleh responden tersebut dia merasa 

tertolong dengan adanya penjual BBM eceran ini karena konsumen merasa malas 

untuk menunggu antrian di SPBU walaupun dari segi takaran dan juga harga 

sangat berbeda dengan yang ada di SPBU, ditinjau dari segi para pengguna BBM 

eceran ini kebanyakan kendaraan bermotor yang semakin banyak, dengan adanya 

antrian di SPBU maka konsumen ini lebih memilih BBM eceran yang cepat 

ditemui di pinggiran jalan, penjual juga belum bisa memenuhi atau melayani para 

konsumen dengan cepat seperti yang dilakukan oleh penjual BBM eceran. 

                                                           
4 Ferianto Baruwadi (konsumen bensin eceran) Hasil Wawancara, di Kecamatan Kota 

Timur tanggal 2 agustus 2010. 
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kemudian sebagaimana yang disampaikan oleh responden kedua Renaldi Musa 

sebagai konsumen BBM eceran mengatakan bahwa: 

Kalau misalnya membeli bensin eceran itu ada beberapa keuntungan 
contohnya kalau misalnya kehabisan bensin di tengah jalan atau malas 
antri jadi sedikit terbantu dengan penjual bensin eceran ini. Kalau dari 
saya pe pengalaman, waktu saya pernah karja jadi kurir delivery makanan 
tengah malam ada abis akan bensin alhamdulillaah ada penjual bensin 
eceran yang masih buka pada saat itu kalau misalnya mo ka pertamina so 
tutup tidak buka jadi sangat terbantu skali. 
(Membeli bensin eceran itu ada beberapa keuntungan misalnya kehabisan 
bensin di tengah jalan atau tidak ingin mengantri sehingga merasa 
tertolong dengan penjual bensin eceran. Pengalaman saya ketika menjadi 
kurir makanan tengah malam kehabisan bensin, Alhamdulillah ada penjual 
bensin eceran yang masih buka pada saat itu. Seandainya saya pergi ke 
pertamina kemungkinan tutup, sehingga merasa tertolong).5 

Hasil wawancara kehadiran SPBU, kurang memadai dan terbatas 

waktunya untuk melayani para konsumen, terutama pada malam hari, kebutuhan 

akan BBM tersebut sangat besar untuk orang yang melaksanakan kegiatannya 

menggunakan kenderaan bermotor, seperti telah disampaikan responden Renaldi 

Musa yang menjadi kurir makanan. Responden tersebut pernah mengalami 

kehabisan BBM di malam hari, jarak untuk menempuh sampai di SPBU jauh, 

dengan kehadiran penjual  bensin eceran ini bisa membantu. 

Ada pun pernyataan dari responden ketiga Ratih Aprianti Pinau sebagai 

konsumen BBM eceran mengatakan bahwa: 

Saya pernah lalu ada abis akan bensin di dekat rumah sakit multazam 
bensin ada abis pas diperempatan tidak mungkin mo tola sampe di 
pertamina bundaran to pas-pas lagi ada abis akan itu tidak jao dari depot 
jadi so tola itu motor sampe di depot. tapi kadang saya olo merasa rugi 
dengan depe harga tapi kan tergantung kondisi bagaimana baru bo lagi mo 
cari bensin ini sedangkan di pertamina kalo motor ada mati nanti di sana 

                                                           
5 Renaldi Musa (konsumen bensin eceran) Hasil Wawancara, di Kecamatan Kota Timur 

tanggal 5 agustus 2010. 
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jao dari pertamina baru bo lagi mo tola kasana jadi torang harus mo bili di 
depot biar mahal. 
(Saya pernah kehabisan bensin di dekat Rumah Sakit Multazam dan ada 
penjual bensin di perempatan sehingga saya mendorong motor sampai di 
tempat penjual bensin eceran yang terkadang saya merasa dirugikan 
dengan harganya. Tetapi pertamina jauh dari Rumah Sakit Multazam, 
sehingga saya membeli meskipun dengan harga yang mahal).6 

Peran SPBU sangat penting dalam melayani para konsumen BBM jika 

dilihat dari harga dan juga takaran yang ada di SPBU, hal ini menguntungkan 

konsumen dibandingkan dengan penjual BBM eceran, baik dari segi harga dan 

takaran sangat kurang dan mahal, karena desakan kebutuhan BBM dan jarak yang 

jauh sampai ke SPBU membuat para pengguna bensin ini memilih praktis dan 

mudah didapatkan walaupun mahal dan takarannya tidak  sesuai, seperti BBM 

eceran yang dijual di pinggiran jalan. 

Seperti penuturan responden keempat Meyer Tendean sebagai konsumen 

bensin eceran kepada penulis mengatakan bahwa: 

Saya merasa tertolong dengan adanya penjual bensin eceran ini. Sebab, 
jika kehabisan bensin di tengah jalan jauh dari pertamina pastinya kita 
sebagai pengguna kendaraan bermotor sulit untuk menemukan bensin, 
maka dari itu pengendara ini sangat terbantu dengan adanya para penjual 
bensin ini.7 

Berdasarkan wawancara para konsumen BBM eceran merasa tertolong 

dengan adanya para penjual BBM eceran karena  adanya kebutuhan bahan bakar 

minyak. Jika jarak yang ditempuh jauh dari SPBU, tempat utama pencarian bensin 

adalah penjual BBM eceran. Para konsumen ini mengetahui takaran yang tidak 

sesuai dengan yang ada di SPBU dan harga BBM eceran juga lebih tinggi. Hal ini 

                                                           
6 Ratih Aprianti Pinau (konsumen bensin eceran) Hasil Wawancara, di Kecamatan Kota 

Timur tanggal 5 agustus 2010. 
7 Mayer Tendean (konsumen bensin eceran) Hasil Wawancara, di Kecamatan Kota Timur 

tanggal 12 agustus 2010 
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tidak menjadi masalah untuk para konsumen. Kebanyakan para pembeli BBM 

eceran ini kehabisan bensin di tengah jalan baik pengguna bentor, motor, dan 

mobil jalan alternatifnya adalah BBM yang ada dipinggiran jalan. Mayoritas para 

pengguna tidak menghiraukan mengenai Undang Undang yang berlaku tentang 

BBM. Adanya penjual eceran ini tentunya bisa membantu masyarakat yang 

kehabisan BBM di jalanan. 

Saat ini banyak orang menggunakan kendaraan bermotor tentunya ini akan 

membutuhkan BBM. Membahas tentang maslahah secara umum, maka penelitian 

ini melihat implematasi di lapangan sebagaimana kebutuhan ini yang mendesak 

para pengendara lebih memilih para penjual BBM yang ada di jalan, karena 

mudah didapat di pelosok perkampungan bahkan di perkotaan juga banyak yang 

menjual dan konsumennya banyak, baik dari kalangan atas, menengah, sampai 

kebawah ini saling membutuhkan. Maka dari itu, peraturan yang seharusnya 

ditaati tidak menjadi penghalang untuk penjual dan juga konsumen. Terlebih lagi 

ketika pemasukan BBM di SPBU sedikit dan antrian yang cukup panjang 

membuat para konsumen BBM eceran jenuh untuk menunggu antrian.  

b. Menjadi sumber penghasilan 

Sumber penghasilan yaitu keuntungan yang didapat dari penjualan BBM 

eceran di pinggir jalan, untuk membantu para pengendara roda dua dan empat, 

yang kehabisan BBM di tengah jalan dengan membeli BBM yang sudah 

disediakan para penjual, untuk mengais rezeki dan membantu para konsumen 

yang membutuhkan bensin tersebut. 
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Tabel: Penjual BBM eceran sebagai sumber penghasilan 

No Nama Ya Tidak Alasan 

1 Abdul Rauf Botutihe    untuk menambah modal 
usaha agar mendapatkan 
penghasilan lebih dalam 
sehari-hari 

2 Risman Dama    mengimbangi pemakaian 
ekonomi keluarga dengan 
keuntungan yang didapatkan 
dari menjual bensin eceran. 

3 Hindun    Menjual bensin eceran 
untuk memenuhi kebutuhan 
sehari-hari 

4 Amran Nasaudi    Saya menjual bensin eceran 
untuk membantu orang-
orang 

5 Lestari Hulukati    Alasan menjual untuk 
menambah-nambah 
penghasilan 

 Tabel tersebut bisa mengetahui penjualan BBM eceran dapat menjadi 

sumber penghasilan dari alasan-alasn yang dikatakan oleh para responden. 

sebagaimana hasil wawancara dengan narasumber Abdul Rauf Botutihe sebagai 

penjual bensin eceran mengatakan bahwa: 

“Alasan ba jual untuk menambah modal usaha supaya lebih, dalam sehari-
hari”.8 
(Alasan menjual untuk menambah modal usaha agar mendapatkan 
penghasilan lebih dalam sehari-hari). 

 Ditinjau dari responden tersebut bahwasanya menjual BBM eceran 

membawa satu keuntungan tersendiri bagi penjual dan bisa menolong atau 

membantu orang yang kehabisan BBM di tengah perjalanan dimana kebutuhan 

ekonomi masyarakat yang memicu sehingga melakuakan penjualan BBM eceran 

tersebut. 

                                                           
8 Abdul Rauf Botutihe (Penjual Bensin eceran) Hasil Wawancara, di Kecamatan Kota 

Timur tanggal 2 agustus 2010. 
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Hal yang serupa diutarakan responden Risman Dama sebagai penjual 

BBM eceran mengatakan bahwa: 

“Bisa membantu pengeluaran keluarga, bisa mengimbangi pemakaian 
ekonomi keluarga dengan keuntungan yang didapatkan dari menjual 
bensin eceran”9 

Pernyataan responden, bahwa menjual BBM eceran ini bisa menambah 

penghasilan walaupun hasil yang diperoleh dari penjualan tersebut tidak seberapa 

dengan kebutuhan pokok responden, setidaknya sudah sedikit mengurangi beban 

penjual dari segi ekonomi dan kebutuhan. 

Pendapat lain muncul dari narasumber Hindun sebagai penjual BBM 

eceran mengatakan bahwa: 

“Ba jual ini kan mo ba ini akan kebutuhan hari-hari tidak ada uang bagini 
ini apalagi korona bagini huh ya Allah setengah mati skali uti cuma mo b 
tambah akan pengahasilan”.10 
(Menjual bensin eceran untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, tidak ada 
uang seperti ini, dengan keadaan korona maka susah untuk mencari 
tambahan penghasilan) 

Ekonomi menjadi salah satu motif yang melatarbelakangi masyarakat 

menjual BBM eceran dan saat ini pademik atau wabah korona terjadi diseluruh 

Dunia terutama di Indonesia yang memaksa  masyarakat mencari jalan pintas 

untuk medapatkan pemasukan atau ekonomi dari menjual BBM eceran 

Hasil wawancara dengan narasumber Amran Nasaudi sebagai penjual 

bensin eceran mengatakan bahwa: 

                                                           
9 Risman Dama (penjual bensin eceran) Hasil Wawancara, di Kecamatan Kota Timur 

Tanggal 2 Agustus 2010. 
10 Hindun (penjual bensin eceran)  Hasil Wawancara, di Kecamatan Kota Timur Tanggal 

2 Agustus 2010. 
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“Kita juga ba jual bensin untuk membantu orang-orang kasian, yang 
adakalanya abis subuh itu ada yang mau tarik penumpang baru kehabisan 
bensin dan konsumennya itu merasa bersyukur kalo saya sudah buka.” 
(Saya menjual bensin eceran untuk membantu orang-orang yang biasanya 
setelah sholat subuh ada yang membawa bentor dan kehabisan bensin. 
Sehingga konsumen merasa bersyukur jika saya sudah menjual bensin 
eceran).11 

Kebutuhan konsumen yang melatarbelakangi responden Amran Nasaudi 

menjual BBM eceran untuk membantu pengendara yang kehabisan BBM di jalan, 

terutama pada malam hari saat SPBU tutup, dan sedikit penghasilan yang 

didapatkan dari hasil penjualan tersebut, banyak responden menjual BBM ini 

dengan alasan yang sama untuk membantu dan mengais sedikit rezeki dalam 

menjual BBM eceran. 

Sulastri Lestari Hulukati sebagai responden terakhir penjual BBM eceran 

mengatakan bahwa: 

Alasan menjual untuk menambah-nambah penghasilan. Kalo yang dulu 
saya jaga ada bili di SPBU itu masih lancar cuma sekarang kan jrang-
jarang sih ada dengan tidak ada to, kalo dulu saya aba bili pake tengki 
sekarang so ada yang b antar-antar kayak tangan kadua bagitu. 
(Alasan menjual untuk menambah penghasilan dulu saya membeli di 
SPBU masih lancar namun, sekarang sulit untuk didapatkan. Dulu saya 
membeli menggunakan tangki, sekarang ada yang mengantarkan seperti 
tangan kedua).12 

Beberapa penuturan responden  penjual BBM eceran tersebut maka dapat 

disimpulkan bahwa, dari berbagai macam alasan dan pendapat itu pastinya 

disandingkan dan dihubungkan dengan kebutuhan baik finansial dan sebaginya. 

Sesuatu yang sebenarnya ilegal dimata masyarakat menjadi legal saat mayoritas 

                                                           
11 Amran Nasaudi  (penjual bensin eceran) Hasil Wawancara, di Kecamatan Kota Timur 

Tanggal 2 Agustus 2010. 
12 Sulastri Lestari Hulukati (penjual bensin eceran) Hasil Wawancara, di Kecamatan Kota 

Timur Tanggal 2 Agustus 2010. 
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membutuhkan dan terbantukan dengan hadirnya pedagang BBM eceean. Saat ini 

negara Indonesia diuji dengan adanya pandemik korona yang memaksa para 

pekerja pembangkit ekonomi dirumahkan, hal ini memantik para penjul bensin 

eceran melakukan penjualan walaupun sangat bertentangan dengan Undang 

Undang, artinya konsumen juga membutuhkan kehadiran dari penjual yang ada di 

pinggiran jalanan, desakan ekonomi yang semakin memburuk dan bertambah 

banyaknya pengangguran, dan minimnya lapangan pekerjaan. 

 Alasan kuat untuk penjual BBM eceran tersebut dengan sadar atau 

tidaknya pemerintah, hadirnya penjual bensin eceran ini, dengan secara tidak 

langsung menjadi satu upaya membangkitkan pertumbuhan ekonomi yang 

berskala kecil walau berbenturan dengan peraturan perundang-undangan minyak 

dan gas (migas).  

Keuntungan dari para penjual BBM eceran ini tidak terlalu banyak, hanya 

ingin membantu para pengguna roda dua atau roda empat yang kehabisan BBM 

ditengah jalan adapun saat malam hari saat SPBU tutup. Dalam hal ini masyarakat 

saling membutuhkan baik dari penjual mendapatkan sedikit keuntungan, maupun 

konsumen tertolong dengan adanyanya penjualan penjualan BBM eceran.  

2. Mudarat 

Mudarat merupakan sesuatu yang memiliki makna rugi atau kerugian atau 

bisa diartikan juga bahaya. Perbuatan yang membawa kepada hal yang mudarat 

tidaklah baik untuk dilakukan oleh manusia itu sendiri. Hal tersebut berkaitkan 

dengan penjual BBM eceran yang ditinjau dari sisi ke mudaratan. Sehingga ada 

kesinambungan dengan ketentuan Undang Undang minyak dan gas (migas) dan 

maslahah penjual maupun pembeli BBM eceran tersebut. 
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Jika ditinjau dari segi mudarat penjualan BBM eceran ini dilarang oleh 

pemerintah pastinya sudah mempertimbangakan sebelum memutuskan peraturan-

peraturan yang ada, baik dengan perketat larangan dari pihak SPBU dan juga izin 

usaha, karena potensi bahayanya bahan bakar minyak ini sangatlah besar. Adapun 

beberapa mudarat bagi penjual BBM eceran yaitu: 

a. Penimbunan bahan bakar minyak 

Artinya jika sudah banyak yang melakukan penjualan BBM eceran ini maka 

pendapatan kuntungan di SPBU sedikit belum lagi stok BBM di SPBU hanya 

sedikit, akan berdampak pada konsumen yang biasanya membeli bensin di 

SPBU karena kehabisan BBM, ini yang sering terjadi. 

b. Permainan Harga 

Artinya permainan harga disini adalah patokan harga dengan yang ada di 

SPBU tidak sesuai, sedikit menaikan harga dan juga takaran tidak sama hal 

ini termasuk dalam mudarat, walaupun dari segi maslahahnya antara penjual 

dan pembeli tidak keberatan soal harga. 

c. Potensi Kebakaran 

Bahaya bensin ini sangat besar karena bahannya mudah terbakar dan 

menghanguskan bangunan dengan sekejap, apa bila para penjual bensin 

eceran ini tidak memiliki bimbingan atau keahlian dalam menjaga bahan 

bakar ini maka akibatnya akan fatal yang merugikan para penjual dan orang-

orang disekitarnya. 

Sisi mudarat yang disampaikan tersebut, seharusnya ada perhatian dari 

pihak SPBU sebagaimana yang disampaikan oleh pihak SPBU Jln. Andalas 
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Nomor 39 A Biyawao Kota Selatan Kelurahan Tapa Kecamatan Sipatana Kota 

Gorontalo dengan narasumber Farid Taha Sebagai Staf SPBU mengatakan bahwa: 

Pihak pertamina maupun perusahaan tidak memperbolehkan membeli 
bensin dengan jeriken dan tangki yang dimodifikasi karena penyalur 
terakhir itu hanya SPBU untuk subsidi akan tetapi kita melayani 
pembelian dalam bentuk jeriken itu yang pertama kalo membeli seperti 
pertalite, pertamax, kita membolehkan begitu juga yang subsidi juga boleh 
tetapi dengan rekomendasi surat dari dinas terkait ada persetujuan dan itu 
di batasi. Masalah undang-undang kami tidak mengetahui karena pihak 
pemerintah yang lebih tau kami hanya sebatas menjual.13 

Adapun yang disampaikan oleh pihak SPBU Jln, Kh. Agusalim, Pulubala, 

Kota Tengah, Tomulabutao, Dungingi, Kota Gorontalo oleh narasumber Rahman 

Sebagai Staf SPBU mengatakan bahwa: 

Pertamina disini tidak bisa konsumen membeli dengan jeriken atau tangki 
yang dimodifikasi karena itu sudah dilarang. Selama ini tidak ada batasan 
para konsumen membeli dalam jumlah banyak. Kalau pun motor tander 
dengan tangki standar hanya diperbolehkan sekali saja, karena jika 
berulang kali akan ada teguran.14 

Berdasarkan penuturan para staf SPBU, penelitian ini melihat apa yang 

sudah dijalankan sesuai dengan peraturan yang berlaku tetapi ada saja cara para 

penjual BBM eceran ini untuk mendapatkan bensin di SPBU, awalnya para 

penjual ini memakai jeriken tetapi dengan adanya aturan yang sudah diterapkan 

tidak bisa memperjualbelikan BBM kecuali SPBU, setelah ada larangan 

menggunakan jeriken penjual BBM ini menggantinya dengan memakai motor 

yang dimodifikasi dengan tangki besar, sehingga tidak melanggar aturan. 

Kemudian munculah aturan baru dengan tidak memberikan pelayanan pada 

                                                           
13 Farid taha (Staf SPBU) Hasil Wawancara, di Kecamatan Kota Selatan Tanggal 5 

Agustus 2010. 
14 Rahman (Staf SPBU) Hasil Wawancara, di Kota Tengah Gorontalo Tanggal 5 Agustus 

2010. 
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pengguna tangki motor yang dimodifikasi. Para penjual ini tidak kehabisan cara 

untuk tetap dapat membeli BBM eceran, mereka menggunakan motor standar 

sehingga mendapatkan BBM dan tidak melanggar peraturan yang ada di SPBU. 

Beberapa dari hasil wawancara penjualan BBM eceran baik dari segi 

maslahah maupun mudarat dapat disimpulkan bahwa penjualan tersebut memiliki 

unsur tolong menolong di dalamnya, karena kalau tidak adanya penjual BBM 

eceran pengendara motor ataupun mobil akan sulit mendapatkan bahan bakar 

minyak terutama pada saat kehabisan bensin di tengah jalan maupun pada saat 

tengah malam. Begitupun  para penjual BBM eceran, ini menjadi sumber 

penghasilan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Walapun dilihat dari sisi 

mudaratnya BBM eceran juga dapat membahayakan penjual karena tidak ada 

standar keselamatan berdasarkan aturan. 

Implementasi maṣlaḥah pada ekonomi dapat dilihat dalam aktivitas 

kegiatan ekonomi yang selalu berkembang, yang didasarkan kepada situasi dan 

kondisi yang sedang dihadapi oleh masyarakat muslim. Keputusan penguasaan 

maslahah sesuai dengan tuntutan keadaan untuk memperoleh maṣlaḥah demi 

terpenuhinya kepentingan umat. 

Penerapan maslahah pada penjualan BBM eceran dapat memberikan 

manfaat bagi para pelaku usaha maupun kosumen. Sebagaimana jika dilihat 

maslahah dari sisi legal yaitu para penjual BBM eceran akan mendapatkan 

keutungan seperti, masyarakat akan mendapatkan BBM dengan harga wajar, 

penjualan BBM eceran yang legal akan membantu pemerintah menyamakan harga 

BBM di wilayah yang masih minim SPBU lantaran harga BBM di daerah jauh 

lebih mahal ketimbang yang ditetapkan pemerintah. Selain itu, adanya koordinasi 
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penjual BBM eceran dapat meningkatkan aspek keamanan. Resiko penjual BBM 

eceran sangat besar karena kurang memperhatikan aspek keselamatan sedangkan 

BBM merupakan bahan berbahaya mudah terbakar.  

Sedangkan jika dilihat dari sisi ilegal penjualan BBM eceran akan 

mendatangkan mudarat bagi para penjual BBM eceran sebab, tidak adanya standar 

keselamatan dan dapat mebahayakan masyarakat sekitar. Maka dari itu status 

legal dalam penjualan BBM eceran sangat diperlukan demi kesejahteraan dan 

kemaslahatan masyarakat. 

Penjualan BBM eceran dari cakupan maslahah yang dipergunakan yaitu 

Maslahah Al-‘Ammah, karena meliputi kepentingan orang banyak, seperti halnya 

untuk memenuhi kebutuhan konsumen akan BBM terutama para kosumen yang 

kehabisan BBM di tengah jalan atau yang ingin mendapatkan BBM secara praktis 

tanpa harus mengantri di SPBU dan untuk memberikan penghasilan dari 

penjualan BBM eceran bagi para pelaku usaha. 
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  BAB V 

PENUTUP 
 

A. Kesimpulan  

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis data, maka dapat disimpulkan 

sebagai berikut: 

1. Penjualan BBM eceran berdasarkan izin usaha tidak termasuk dalam 

kategori izin usaha mikro, kecil dan menengah. Akan tetapi penjualan 

BBM eceran bisa di jalankan selama bisa memenuhi kebutuhan 

konsumen terutama kepada pengendara yang memerlukan BBM secara 

praktis, sedangkan jika berpayung berdasarkan Undang Undang Nomor 

22 tahun 2001 yang dilihat Undang Undang turunannya (Undang Undang 

Dasar Pasal 33 ayat 2, Undang Undang Nomor 2001 tentang Minyak dan 

Gas Bumi Pasal 1 ayat 10, Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2004 

yang telah diubah menjadi Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2009 

Tentang Kegiatan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi Pasal 43, Peraturan 

Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor 13 

Tahun 2018 Tentang Kegiatan Penyaluran Bahan Bakar Minyak, Bahan 

Bakar Gas Dan Liquefled Petroleum Gas Pasal 3, dan kebijakan sebagai 

penyalur). Penjualan BBM eceran boleh dijalankan sepanjang memiliki 

surat keterangan penyalur yang diperoleh dari Dirjen Migas Kementerian 

ESDM.  

2. Penerapan maslahah pada penjualan BBM eceran dapat memberikan 

manfaat bagi para pelaku usaha mauun konsumen. Sebagaimana jika 

dilihat maslahah dari sisi legal yaitu para penjual BBM eceran akan 
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mendapatkan keuntungan. Sedangakan jika dilihat dari sisi illegal penjual 

BBM eceran akan mendapatkan mudarat bagi para penjual BBM eceran 

sebab, tidak adana standar keselamatan dan dapat membahayakan 

masyarakat sekitar. Maka dari itu status legal dalam penuualan BBM 

eceran sangat diperlukan demi kesejahteraan dan keselamatan masyrakat.  

B. Saran 

1. Pemerintah perlu melakukan sosialisasi kepada masyarakat khususnya 

penjual BBM eceran sehingga mau mendapatkan surat keterangan 

penyalur sesuai aturan yang tercantum pada Peraturan Badan Pengatur 

Hilir Minyak dan Gas Bumi Nomor 6 tahun 2015 pasal 6 untuk menjadi 

sub penyalur dan Menjadi penyalur sesuai dengan Peraturan Menteri 

Energi Dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 

2018 Tentang Kegiatan Penyaluran Bahan Bakar Minyak, Bahan Bakar 

Gas Dan Liquefled Petroleum Gas Pasal 3 

2. Penjual bensin eceran harus berupaya menjadi sub penyalur atau penyalur 

sehingga menjadi legal dan memperhatikan keselamatan dalam penjualan 

bensin eceran karena bensin berasal dari salah satu bahan yang mudah 

terbakar. 
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PEDOMAN WAWANCARA 

Pertanyaan Penjual:  

1. Apa alasan menjual BBM eceran? 

2. Apakah bapak atau ibu pernah mengalami kerugian dalam menjual BBM 

eceran? 

3. Apakah bapak atau ibu pernah membeli bensin dengan jeriken mendapat 

penolakan? 

4. Apakah bapak atau ibu mengetahui aturan Undang Undang Nomor 22 

tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi (Migas)? 

5. Apa harapan bapak atau ibu kepada pemerintah terhadap penjual BBM 

eceran? 

Pertanyaan Pembeli: 

1. Apa alasan bapak atau ibu memilih membeli BBM eceran dibandingkan di 

SPBU? 

2. Apakah BBM eceran tidak merugikan bapak atau ibu sedangakan harga di 

SPBU lebih murah dibandingkan BBM eceran? 

3. Apakah bapak atau ibu pernah mengalami kehabisan bahan bakar minyak  

di tengah jalan? 

4. Apa harapan kedepan bagi para penjual BBM eceran?  

Pertanyaan Pihak SPBU: 

1. Apakah bapak memperbolehkan konsumen membeli BBM dengan jeriken 

atau tangki modifikasi? 

2. Apakah ada batasan jumlah BBM yang dibeli secara jeriken atau tangki 

modifikasi? 

3. Apa solusi bapak terkait Undang Undang 22 tahun 2001 yang 

diberlakukan pemerintah terhadap para penjual BBM eceran dan 

penggunanya? 
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