
BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sumber Daya Alam (SDA) yang dimiliki setiap Negara dan dikuasai oleh negara

merupakan faktor terpenting bagi perkembangan ekonomi negara itu sendiri.Sebagai Negara

yang merupakan bagian dari masyarakat dunia, Indonesia juga memikul tanggung jawab besar

dalam melestarikan serta mengolah Sumber Daya Alam (SDA) yang tersedia. Letak geografis

dan kandungan kekayaan alam yang  melimpah, menjadikan Indonesia sebagai harapan

masyarakat dunia untuk tetap menjaga keunggulanya.

Negara Republik Indonesia adalah negara kepulauan yang kaya akan bahan galian. Bahan

galian ini, meliputi emas, perak, tembaga, minyak dan gas bumi, batu bara, dan lain-lain. Salah

satu hasil alam Negara Indonesia yang telah membawa kemajuan pesat bagi kesejahteraan rakyat

Indonesia adalah minyak dan gas bumi yang memberikan sumbangan cukup besar terhadap

penerimaan Negara. Selain berkontribusi dalam penerimaan Negara, minyak dan gas bumi

merupakan komuditas vital yang memegang peranan penting dalam penyediaan bahan baku

industri, pemenuhan kebutuhan penting maka pengelolaannya perlu dilakukan seoptimal

mungkin agar dapat dimanfaatkan untuk kemakmuran dan kesejahteraan rakyat Indonesia.

Hal ini sejalan dengan apa yang di tegaskan dalam Undang-undang Dasar Republik

Indonesia Tahun 1945, Pasal 33 ayat (2) “cabang-cabang produksi yang penting bagi Negara dan

menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara” dan ayat (3) “Bumi, air dan kekayaan

yang terkandung didalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya

kemakmuran rakyat. Dua hal ini menegaskan bahwa hasil bumi Negara Indonesia digunakan

untuk kesejahteraan dan kemakmuran rakyat demi pengembangan pembangunan nasional di



Indonesia.Pembangunan nasional di cita-citakan merata dengan model perencanaan yang

menentukan prioritas-prioritas utama khusunya dalam bidang ekonomi untuk mencukupi hajat

hidup orang banyak.

Pengangkutan sebagai proses terdiri atas serangkaian perbuatan mulai dari pemuatan ke

dalam pengangkut, kemudian di bawa oleh pengangkut menuju ke tempat tujuan yang telah

ditentukan, dan pembongkaran atau penurunan ditempat tujuan. Melarang penyalahgunaan

dalam pengangkutan dan/atau niaga bahan bakar minyak yang seharusnya mengikuti prosedur

atau peraturan izin pengangkutan tentunya diikuti dengan sanksi pidana bagi setiap orang yang

melanggarnya.

Minyak dan gas bumi merupakan sumber daya alam yang dikuasai oleh negara

mempunyai peranaan penting dalam perekonomian nasional sehingga pengolaanya perlu

dilakukan seoptimal mungkin.Dalam upaya menciptakan kegiatan usaha minyak dan gas bumi

guna untuk mewujudkan peningkatan kemakmuran dan kesejahtraan rakyat telah ditetapkan

undang-undang nomor 22 tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi.Undang-undang tersebut

memberikan landasan hukum bagi pembaruan dan penataan kembali kegiatan usaha migas.

Minyak dan gas bumi selalu menjadi permasalahan global karena keterbatasan jumlahnya

dan sifatnya.Bahan bakar minyak (BBM) merupakan salah satu produk utama dari hasil

penyulingan minyak bumi. Adanya monopoli yang dilakukan menimbulkan beberapa

penyimpangan, antara lain adalah penyalahgunaan pengangkutan niaga bahan bakar minyak

yang disubsidi oleh Pemerintah. Undang-undang Nomor 22 tahun 2001 tentang Minyak dan Gas

Bumi telah disahkan dan diundangkan pada tanggal 23 November 2001 merupakan tonggak

sejarah dalam memberikan landasan hukum bagi langkah-langkah pembaharuan dan penataan



kembali kegiatan usaha Minyak dan Gas Bumi yang tediri dari kegiatan usaha hilir dan kegiatan

usaha hulu.

Tindak pidana penyalahgunaan pengangkutan dan niaga bahan bakar minyak bersubsidi

jenis minyak tanah, diatur dalam ketentuan Pasal 55 Undang-undang Nomor 22 Tahun 2001

tentang Minyak dan Gas Bumi, perbuatan pengangkutan, pendistribusian, penampungan,

penimbunan hingga penjualan Bahan Bakar Minyak (BBM). Namun pada kenyataannya masih

banyak masyarakat yang melakukan penyalahgunaan pengangkutan dan niaga bahan bakar

minyak tanah bersubsidi.

Begitu banyaknya masalah yang timbul di bidang pertambangan khususnya dalam bidang

minyak dan gas bumi mengenai ekplorasi dan eksploitasi tanpa mempunyai kontrak kerja dan

izin usaha pengelolaan minyak dan gas bumi adalah latar belakang adanya Undang-undang

Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi. Undang-undang ini mengatur tentang

kegiatan usaha yang berkaitan dengan minyak dan gas bumi, baik kegiatan usaha hulu maupun

kegiatan usaha hilir.Banyak daerah di Indonesia masih sering dijumpai penyelewengan berupa

penimbunan dan penjualan bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi jenis solar dan bensin

premium. Maka perlu diketahui apa saja faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya tindak

pidana penyalahgunaan pengangkutan dan niaga Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi jenis

minyak tanah serta bagaimana pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana

penyalahgunaan pengangkutan niaga bahan bakar minyak yang disubsidi oleh Pemerintah.

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut, penulis tertarik untuk mengkaji permasalahan

tersebut dengan judul “ PERTANGGUNGJAWABANPIDANA PELAKU PENYALAHGUNAAN

PENGANGKUTAN DAN/ATAU NIAGA BAHAN BAKAR MINYAK BERSUBSIDI (STUDI PUTUSAN

NOMOR 230/PID.SUS/2019/PN.PLI) ”



B. Rumusan Masalah

Berdasakan latar belakang diatas, maka permasalahan yang akan dikemukan dalam

skripsi ini adalah Bagaimanakah Pertanggungjawaban Pidana terhadap pelaku tindak pidana

penyalahgunaan pengangkutan dan/atau niaga bahan bakar minyak bersubsidi  ( Studi Putusan

No 230/Pid.sus/2019/Pn.Pli )?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan yang dibahas dalam penulisan skripsi ini, penelitian yang

dilakukan untuk mengetahui Bagaimanakah Pertanggungjawaban Pidana terhadap pelaku tindak

pidana penyalahgunaan pengangkutan dan/atau niaga bahan bakar minyak bersubsidi  ( Studi

Putusan No 230/Pid.sus/2019/Pn.Pli )?

D. Manfaat penelitian

Adapun manfaat penelitian ini adalah:

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi sumbangan pemikiran bagi pengembangan

ilmu hukum,secara umum adalah hukum pidana dan hukum lebih khusus lagi hukum pidana

khusus.

2. Manfaat Praktis

Secara teoritis, diharapkan dari hasil penelitian ini dapat memberikan sumbangsih dan bahan

masukan serta memberikan kontirbusi pemikiran bagi aparat penegak hukum  seperti  polisi,

Bea dan cukai , Jaksa, Hakim, dan Penasehat Hukum.

3. Manfaat Bagi Penulis



a. Penelitian ini merupakan salah satu syarat bagi mahasiswa yang berkuliah di program strata

I di Fakultas Hukum Universitas HKBP Nommensen Medan untuk memperoleh gelar

sarjana hukum konsentrasi hukum pidana.

b. Manfaat lainnya bagi penulis adalah untuk memperdalam pengetahuan dibidang hukum

pidana khususnya dalam proses pemidanaan.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Uraian Teoritis Tentang Pertanggungjawaban pidana

1.   Pengertian Pertanggungjawaban Pidana

Pertanggungjawaban pidana adalah Pertanggungjawaban orang terhadap  tindak pidana

yang dilakukannya. Terjadinya Pertanggungjawaban pidana karena telah ada tindak pidana yang

dilakukan seseorang.1Pertanggungjawaban pidana adalah Pertanggungjawaban orang terhadap

1 Mahrus Ali, Dasar-Dasar Hukum Pidana, (Jakarta:  Sinar Grafika 2017), hal.156.



tindak pidana yang dilakukannya2 Pengertian perbuatan pidana tidak termasuk

halPertanggungjawaban.apakah orang yang telah melakukan perbuatan itu kemudian juga

dipidana, tergantung pada soal apakah dia didalam melakukan perbuatan itu mempunyai

kesalahan atau tidak. apabila orang yang melakukan perbuatan pidana itu telah melakukan

perbuatan itu dan telah mempunyai kesalahan, Pertanggungjawaban pidana padahakikatnya

merupakan suatu mekanisme yang dibangun oleh hukum pidana untukbereaksi terhadap

pelanggaran atas kesepakatan menolak suatu perbuatantertentu.3

Pertanggungjawaban pidana sendiri dalam bahasa asing disebut sebagai

woordelijkheidcriminal resonlibuty Pertanggungjawaban pidana adalah diteruskanya celean

yang objektif yang ada pada tindakan pidana, dan secara subjektif kepada seorang yang

memenuhi syarat untuk dapat dijatuhi pidana karena perbuatnya itu”. Sifat tercelanya perbuatan

dan dapat disesalkannya perbuatan terhadapap pelaku merupakan landasan adanya

Pertanggungjawaban pidana.aspek kesalahan (schlud) merupakan asas fundamental dalam

hukum pidana dalam penentuan dapat dipidanya pembat (culpabilitas).kesalahan diartikan secara

luas mencakup kemampuan melaksanakan Pertanggungjawaban.4

Masalah Pertanggungjawaban menyentuh landasan-landasan dari hukum pidana, ini

berperan pada setiap perkara pidana, walaupun tidak satu kata dibahasanya.Undang-Undang

berlandaskan pada pandanganya bahwa manusia dapat mempertanggungjawabkan kelakunya hal

ini tidak berarti, bahwa Undang-Undang berlandaskan pada pendugaan normalitas ketentuan-

ketentuan pidana berlaku untuk orang-orang yang seperti itu, Sifat normalitas dari sipelaku

2 Septa Candra“Konsep Pertanggungjawaban Pidana Dalam Hukum Pidana Nasional Yang Akan
Datang”,Jurnal Cita Hukum Vol. 1 No. 1, Juni 2014, hal.44.

3 Devanda, Skripsi: “Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penipuan Dengan
Menggunakan Identitas Palsu Sebagai Polisi” (Lampung : Universitas Lampung, 2017), 21.

4 M. Zaidin Ali, Menuju Pembaharuan Hukum Pidana( Jakarta :Sinar Grafika 2015) hal 371



adalah bukan pendugaan.(Menurut Hukum Acara), hakim harus apabila ada alasan untuk itu

memeriksanya karena jabatnya, apakah sitersangka terganggu jiwanya atau tidak.5

Ruslan Saleh didalam bukunya ”Perbuatan Pidana Dan Pertanggung Jawaban Pidana”

mengatakan bahwa orang yang mampu bertanggung jawab itu harus memenuhi tiga syarat yaitu :

a. Dapat menginsyafi makna yang senjatanya dari pada perbuatannya

b. Dapat mengisnyafi bahwa perbuatannya itu tidak dapat dipandang patut dalam

pergaulan masyarakat

c. Mampu untuk menentukan niat atau kehendaknya dalam melakukan perbuatan

Sedangkan menurut penulis lain” Mampu bertanggung jawab adalah mampu menginsyafi sifat

melawan hukum nya perbuatan dan sesuai dengan keinsyafan itu mampu untuk menentukan

kehendaknya”6

Seseorang yang melakukan tindak pidana baru boleh dihukum apabila si pelaku sanggup

mempertanggungjawabkan perbuatan yang telah diperbuatnya, masalah penanggungjawaban erat

kaitannya dengan kesalahan, oleh karena adanya asas pertanggungjawaban yang menyatakan

dengan tegas "Tidak dipidana tanpa ada kesalahan" untuk menentukan apakah seorang pelaku

tindak pidana dapat dimintai pertanggungjawaban dalam hukum pidana, akan dilihat apakah

orang tersebut pada saat melakukan tindak pidana mempunyai kesalahan. Pertanggungjawaban

pidana  digunakan untuk mewujudkan masyarakat adil dan makmur sebagai materil yang

digunakan untuk mencegah, perbuatan yang tidak dikehendaki.

Utrech mengatakan bahwa kemampuan bertanggung jawab itu merupakan unsur diam-

diam dari setiap tindak pidana, seperti juga unsur melawan hukum.Oleh sebab itu apabila ada

keragu-raguan tentang ada tidaknya kemampuan bertanggung jawab bagi seseorang, hakim wajib

5 R. Achmad Soema  Pradja, Asas- Asas Hukum  Pidana, (Bandung : Penerbit Alumni 1982) ,hal 245.
6 Ruslan Saleh, Perbuatan Pidana Dan Pertanggung Jawaban Pidana Dua Pengertian Dasar Dalam

Hukum Pidana( Jakarta : Aksara Baru, 2019), hal. 80.



menyelidikinya, dan bila setelah diselidiki tetap ada keragu-raguan maka hakim harus

membebaskan dari tuntutan hukum.7

Berdasarkan uraian diatas maka dinyatakan kesimpulan bahwa pertanggungjawaban

pidana adalah pertanggungjawaban orang terhadap tindak pidana yang dilakukannya tegasnya

yang dipertanggungjawabkan orang itu adalah tindak pidana yang dilakukanya.terjadinya

Pertanggungjawaban pidana karena telah ada tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang.

Pertanggungjawaban pidana pada hakekatnya merupakan satu mekanisme yang dibangun oleh

hukum pidana untuk beraksi terhadap pelanggaran atas “kesepakatan menolak” suatu perbuatan

tertentu.

2. Unsur-Unsur Pertanggungjawaban Pidana

Kesalahan sebagai unsur pertanggungjawaban pidana bukanlah kesalahan yang bersifat

psyhologis ataupun kesalahan sebagaimana dalam unsur tindak pidana (yang berbentuk

kesengajaan atau kealpaan). Membahas kesalahan sebagai unsur tindak pidana juga akan

membahas kesalahan sebagai unsur pertanggungjawaban pidana, menurut teori dualiastis,

kesalahan bukan sebagai unsur tindak pidana tetapi merupakan unsur pertanggungjawaban

pidana, kesalahan dalam arti luas atau kesalahan sebagai unsur pertanggungjawaban pidana

inilah yang merupakan perwujudan dari asas”tiada pidana tanpa kesalahan”(geen straf zonder

schuld).8

Kesalahan sebagai unsur pertanggungjawaban dinilai setelah terpenuhinya semua unsur

tindak pidana atau terbuktinya tindak pidana. Yang menjadi parameter untuk menilai adanya

kesalahan sebagai unsur pertanggungjawaban pidana adalah tujuan, atau maksud dibentuknya

7July Esther dan Anastasia Reni Widiastuti, Hukum Pidana, (Medan: Bina Media, 2019),   hal 123.

8 Agus Rusianto,Tindak Pidana & Pertanggungjawaban Pidana, Surabaya, Kencana Prenada Media
Group, 2015, hal.127.



norma hukum dalam perundang-undangan dalam hubungannya dengan tindak pidana yang telah

dilakukan oleh pembuat. Prinsip dari penilaian yang dihubungkan dengan berdasarkan tujuan,

atau maksud dibentuknya norma hukum dalam perundang-undangan adalah apakah layak

pembuat dipertanggungjawabkan atas tindak pidana yang telah dilakukannya itu. Dari pemikiran

inilah yang mejadi dasar dalam menentukan kesalahan sebagai unsur pertanggungjawaban

pidana yang pada akhirnya untuk menentukan pemidanaan kepada pembuat.9

3. Uraian Tentang Kesalahan.

Kesalahan (schuld) adalah unsur mengenai keadaan atau gambaran batin orang sebelum

atau pada saat memulai perbuatan, oleh karena itu, unsur ini selalu melekat pada diri pelaku yang

bersifat subjektif.Dalam hal ini berbeda dengan unsur melawan hukum yang dapat bersifat

objektif dan dapat bersifat subjektif, bergantung pada redaksi rumusan dan sudut pandang

terhadap rumusan tindak pidana tersebut.10

Dalam buku Frans Maramis ”Hukum Pidana Umum dan Tertulis di Indonesia” D.Simons

mengatakan bahwa kesalahan adalah keadaan psikis pelaku dan hubungannya dengan perbuatan

yang dilakukan yang sedemikian rupa, sehingga berdasarkan keadaan psikis tersebut pelaku

dapat di cela atas perbuatannya.11 Unsur- unsur kesalahan:

1) Kesengajaan (opzet)

Wetboek van srafrecht tahun 1908 mengartikan kesengajaan sebagai kehendak untuk

melakukan atau tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang dilarang atau diharuskan oleh

undang-undang.12 Kesengajaan yang merupakan corak sikap batin yang menunjukkan tingkatan

9Ibid, hal.133.
10Ibid, hal.110.
11Frans Maramis, Hukum Pidana Umum dan Tertulis di Indonesia, (Jakarta: Raja Grafindo Persada 2012),

hal.114
12Ibid, , hal.174.



atau bentuk kesengajaan dibagi menjadi tiga, yaitu kesengajaan sebagai maksud (opzet als

oogmerk), kesengajaan sebagai maksud mengandung unsur willes en wetens, yaitu bahwa pelaku

mengetahui dan mengkehendaki akibat dan perbuatannya.

2) Kelalaian (culpa)

Kelalaian yang sering juga disebut dengan tidak sengaja merupakan lawan dari

kesengajaan (opzettelijk atau dolus). Dalam rumusan tindak pidana sering disebut dengan

schuld, yang dapat saja membinggungkan karena schuld dapat juga berarti kesalahn yang terdiri

dari kesengajaan dan tidak sengaja (culpa) itu sendiri.13

Bentuk dari kelalaian ada 2 yaitu :

1. Kelalaian dengan kesadaran (bewutse schuld) dalam hal ini, si pelaku telah membayangkan

atau menduga akan timbulnya suatu akibat, tetapi walaupun ia berusaha untuk mencegah,

timbul juga akibat tersebut.

2. Kelalaian tanpa kesadaran (onbewutse schuld) dalam hal ini, si pelaku tidak membayangkan

atau menduga akan timbulnya suatu akibat yang dilarang dan diancam hukuman oleh

undang-undang, sedangkan ia harusnya memperhitungkan akan timbul suatu akibat14

4. Alasan Pemaaf

Alasan pemaaf yaitu alasan yang menghapuskan kesalahan terdakwa.Perbuatan yang

dilakukan oleh terdakwa bersifat melawan hukum jadi tetap merupakan perbutan pidana, tetapi

dia tidak dipidana, karena tidak ada kesalahan.15Alasan pemaaf menyangkut pribadi si pembuat,

dalam arti si pembuat tidak dapat dicela, dengan perkataan lain si pembuat tidak dapat

dipersalahkan, atau tidak dapat dipertanggung jawabkan, meskipun perbuatannya bersifat

melawan hukum

13Adam Chazawi, Pelajaran Hukum Pidana Bagian I, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2001),  hal.98.
14Leden Marpaung, Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana, (Jakarta: Sinar Grafika, 2005), hal. 26.
15Moeljatno,,Asas-Asas Hukum Pidana, (Jakarta: Rineka Cipta, 2008), hal.148.



Alasan pemaaf menyangkut pribadi si pembuat, dalam arti si pembuat tidak dapat dicela,

dengan perkataan lain si pembuat tidak dapat dipersalahkan, atau tidak dapat dipertanggung

jawabkan, meskipun perbuatannya bersifat melawan hukum. Dengan demikian disini ada alasan

yang menghapuskan kesalahan si pembuat, sehinggan tidak mungkin ada pemidanan.alasan

pemaaf yang terdapat dalam KUHP ialah pasal 44 (tidak mampu bertanggungjawab), pasal 49

ayat 2 (noodweer exces) , pasal 51 ayat 2 (dengan itikad baik melaksanakan perintah jabatan

yang tidak sah).16

5. Uraian Teoritis Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Penyalahgunaan Pengangkutan

dan/atau Niaga Bahan Bakar Bersubsidi

a. Pengertian Tindak Pidana  dan Unsur-Unsur Tindak Pidana

Istilah tindak pidana berasal dari istilah yang dikenal dalam hukum pidana belanda yaitu

strafbaar feit.walaupun istilah ini terdapat dalam WvS Belanda, dengan demikian juga WvS

Hindia Belanda (KUHP), tetapi tidak ada penjelasan resmi tentang apa yang dimaksud dengan

strafbaar feit. Oleh karena itu, para ahli hukum berusaha untuk memberikan arti dan isi dari

istilah itu. Sayangnya sampai kini belum ada keseragaman pendapat.17

Strafbaarfeit untuk menyebutkan apa yang dikenal sebagai “tindak pidana” dalam bahasa

belanda berarti “sebagian dari suatu kenyataan”  atau “een gedeelte van de werkelijkheid “

sedang “strafbaar feit” berarti “dapat dihukum” hingga secara harafiah perkataan “strafbaar

feit” itu dapat diterjemahkan sebagai “sebagian dari suatu kenyataan yang dapat dihukum “ yang

dapat dihukum itu sebenarnya adalah manusia sebagai pribadi dan bukan kenyataan, perbuatan

ataupun tindakan.18

16July Esther dan Anastasia Reni Widiastuti, op.cit, hal. 128.
17Adam Chazawi, Op.cit, Hal 67
18 P.A.F Lamintang, Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1985) , hal.

181.



Pendapat para sarjana terhadap mengenai tujuan pidana diantaranya Richard D. Schwatz

dan Jerome H. Skolnick yang menyatakan bahwa sanksi pidana dimaksusd untuk, mencegah

terjadinya pengulangan tindak pidana ( to prevent recidivism ), mencegah orang lain melakukan

perbuatan yang sama seperti yang dilakukan si terpidana ( to deter other from the peformence of

similar acts ), menyedikan saluran untuk mewujudkan motif-motif balas ( to provide a channel

for the expression of retaliotorymotives)19Pengertian peristiwa pidana memiliki istilah yang

berbeda-beda dalam penyebutan atas perbuatan yang dilakukan oleh setiap manusia akan

perbuatan hukum yang mengakibatkan sanksi/hukuman. Istilah tersebut ada yang menyebutkan

sebagai “peristiwa pidana” itu sendiri, ada pula yang menyebutkan sebagai “delik” atau “tindak

pidana”.20

Istilah-istilah yang pernah digunakan, baik dalam perundang-undangan yang ada maupun

dalam berbagai literatur hukum sebagai terjemahan dan istilah strafbaar feit adalah sebagai

berikut :

1. Tindak Pidana, dapat dikatakan berupa istilah resmi dalam perundang-undangan pidana
kita. Hampir seluruh peraturan perundang-undangan menggunakan istilah tindak pidana,
seperti dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1971 tentang Perusahaan Pertambangan
Minyak dan Gas Bumi Neagara, sebagaimana yang diganti Undang_undang RI Nomor
Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi jo.Pasal 53 Ayat (1) KUHP.

2. Peristiwa pidana, digunakan oleh beberapa ahli hukum, misalnya Mr. R. Tresna dalam
bukunya Asas-asas Hukum Pidana, Van Schravendijk dalam buku pelajaran tentang
Hukum Pidana Indonesia, A. Zainal Abidin, dalam buku beliau Hukum Pidana.
Pembentuk Undang-undang juga pernah menggunakan istilah peristiwa pidana, yaitu
dalam Undang-undang Dasar Sementara tahun 1950 sebagaimana yang dimaksud dalam
pasal 14 ayat 1.

3. Delik, yang sebenarnya berasal dari bahasa latin delictum juga digunakan untuk
menggambarkan tentang apa yang dimaksud dengan strafbaar feit. Istilah ini dapat
dijumpai dalam literatur, misalnya E. Utreht, walaupun juga beliau menggunakan istilah
lain yakni peristiwa pidana (dalam buku Hukum PidanaI)A. Zainal Abidin dalam buku

19 Marlina,Hukum penetensier, (Bandung : Refika Aditma, 2001), hal23.
20Herlina Manullang, Pengantar Ilmu Hukum Indonesia, (Medan: UHN Press, 2015), hal.76.



beliau Delik-Delik percoobaan Delik-Delik pernyataan walaupun menurut beliau lebih
tepat dengan istilah perbuatan pidana21.

Oleh karena itu, setelah melihat berbagai defenisi diatas maka dapat diambil kesimpulan

bahwa yang disebut dengan tindak pidana adalah perbuatan yang oleh aturan hukum dilarang dan

diancam dengan pidana, dimana pengertian perbuatan disini selain perbuatan yang bersifat aktif

(melakukan sesuatu yang sebenarnya dilarang hukum) juga perbuatan yang bersifat pasif (tidak

berbuat sesuatu yang sebenarnya diharuskan oleh hukum).22

b. Unsur-Unsur Tindak Pidana.

Tindak pidana yang terdapat didalam KUHP, pada umumnya dapat dijabarkan menjadi

dua macam unsur, yaitu unsur subjektif dan unsur objektif, yang dimaksud dengan unsur-unsur

subjektif itu adalah unsur-unsur yang melekat pada diri si pelaku atau yang berhubungan dengan

diri si pelaku, dan termasuk kedalamnya yaitu segala sesuatu yang terkandung didalam hatinya.

unsur-unsur subjektif dari sesuatu tindak pidana itu adalah :

a) Kesengajaan atau ketidak sengajaan.

b) Maksud atau voornemen pada suatu percobaan atau poging seperti yang dimaksud dalam

pasal 53 ayat 1 KUHP.

c) Macam-macam maksud atau oogmerk, seperti yang terdapat misalnya didalam kejahatan

pencurian, penipuan, pemerasan, pemalsuan, dll.

d) Merencanakan terlebih dahulu atau voorbedachte read seperti yang misalnya terdapat

didalam kejahatan pembunuhan menurut pasal 340 KUHP.

e) Perasaan takut atau vress seperti yang antara lain terdapat didalam rumusan tindak pidana
menurut pasal 308 KUHP.23

21 Adam Chazawi, Op.cit hal 67.
22Teguh Prasetyo, Hukum Pidana, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010),  hal. 48.
23P.A.F Lamintang, Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1985), hal.193.



Menurut Moelyatno  “unsur atau elemen perbuatan pidana terdiri dari:
a) Kelakuan dan akibat (perbuatan)

Misalnya pada pasal 418 KUHP, jika syarat seseorang PNS tidak terpenuhi maka secara
otomatis perbuatan pidana yang dimaksud pada pasal tersebut tidak mungkin ada

b) Hal ihkwal atau keadaan yang menyertai perbuatan
Missal pada pasal 160 KUHP, ditentukan bahwa penghasutan itu harus dilakukan dimuka
umum , jadi hal ini menentukan bahwa keadaan yang harus menyertai perbuatan
penghasutan tadi adalah dengan dilakukan dimuka umum.

c) Keadaan tambahan yang memberatkan pidana.
Maksud nya adalah tanpa suatu keadaan tambahan tertentu seorang terdakwa telah
dianggap melakukan perbuatan pidana yang dapat dijatuhi pidana, tetapi dengan keadaan
tambahan tadi ancaman pidana nya lalu diberatkan, misalnya pada pasal 351 ayat (1)
KUHP tentang penganiayaan diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun
delapan bulan, tetapi jika penganiayaan tersebut menimbulkan luka berat ancaman pidana
nya diberatkan menjadi lima tahun dan jika menyebabkan kematian menjadi tujuh tahun24

d) Unsur melawan hukum yang objektif.
Unsur melawan hukum yang menunjuk kepada keadaan lahir atau objektif yang menyertai
perbuatan.

e) Unsur melawan hukum yang subjektif.
Unsur melawan hukum yang subjektif terletak di dalam hati seseorang pelaku kejahatan itu
sendiri.Misalnya pada pasal 362 KUHP, terdapat kalimat “dengan maksud” kalimat ini
menyatakan bahwa sifat melawan hukumnya perbuatan tidak dinyatakan dari hal- hal lahir,
tetapi tergantung niat seseorang mengambil barang.25

2. Pengertian Tindak Pidana Penyalahgunaan pengangkutan dan/atau Niaga Bahan Bakar

Bersubsidi

Istilah niaga adalahistilah dagang, yaitu kegiatan menjalankan usaha dengan cara

membeli barang dan menjualnya lagi, menyewakan barang, atau menjual jasa dengan tujuan

memperoleh keuntungan atau laba.Apabila penggunaan alat pengangkut di sertai pembayaran

sejumlah uang sebagai imbalan atau sewa, pengangkutan itu disebut pengangkutan niaga.

Pengangkutan niaga adalah penggunaan, alat pengangkut oleh penumpang atau

pengirim untuk mengangkut penumpang atau barang ketempat tujuan yang telah disepakati

24Ibid. , hal. 50.
25Ibid, hal. 51.



dengan pembayaran sejumlah uang sebagai biaya atau sewa. Pembayaran sejumlah uang

sebagai biaya pengangkutan membuktikan bahwa pengangkut menjalankan kegiatan usaha26

Pada dasarnya pembentukan BBM berasal dari pengolahan minyak bumi. Minyak bumi

ini berdasarkan Undang-undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi adalah

hasil proses alami berupahidrokarbon yang dalam kondisi tekanan dan tempratur atmosfer

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

diperoleh dari hasil penambangan, tetapi tidak termasuk batu bara atau endapan hidrokarbon lain

yang berbentuk padat yang diperoleh dari kegiatan yang tidak berkaitan dengan kegiatan usaha

Minyak dan Gas Bumi. Undang-undang Dasar 1945 Pasal 33 ayat (2) dan ayat (3) menegaskan

bahwa cabang-cabang produksi yang penting bagi Negara dan menguasai hajat hidup orang

banyak dikuasai oleh Negara.Demikian pula bumi air yang terkandung di dalamnya dikuasai

oleh Negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran dan kesejahteraan rakyat.

Mengingat BBM yang penguasannya dikuasai oleh Negara merupakan sumber daya alam yang

strategis dan merupakan komoditas vital yang memegang peranan penting dalam penyediaan

bahan baku industri, pemenuhan kebutuhan energi di dalam negeri, dan penghasil devisa Negara

yang penting, maka pengelolaannya dilakukan seoptimal mungkin agar dapat dimanfaatkan

dengan sebesar-besarnya bagi kemakmuran dan kesejahteraan rakyat. Berdasarkan ketentuan

Undang-undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi, pengertian BBM adalah:

“Bahan Bakar yang berasal dan/atau diolah dari minyak bumi”

Pengertian yang sama pula disebutkan dalam Peraturan Pemerintah R.I. Nomor 1 Tahun

2006 tentang Besaran Dan Penggunaan Iuran Badan Usaha Penyediaan Dan Pendistribusian

BBM Dan Pengangkutan Gas Bumi Melalui Pipa: “Bahan Bakar yang berasal dan/atau diolah

26Soeginatjo Tjakranegara, Hukum Pengangkutan Barang Dan Penumpang, (Jakarta : Rineka Cipta, 1995),
hal. 36.



dari minyak bumi” Dari uraian di atas Nampak jelas bahwa pengelolaan sumber daya alam yang

salah satunya adalah BBM, pengelolaannya dikuasai sepenuhnya oleh Negara yang merupakan

wujud dari pola pembangunan kesejahteraan yang merata. Dalam kegiatan pengolahan,

pengangkutan dan penyimpanan BBM yang tanpa izin dari pihak Pemerintah, terdapat ketentuan

pidana yang mengaturnya, seperti ketentuan yang terdapat dalam pasal 53 Undang-undang

Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi.

Bahan Bakar Minyak adalah salah satu unsur vital yang diperlukan dalam pelayanan

kebutuhan masyarakat umum baik di negara-negara miskin, negara-negara berkembang maupun

di negara-negara yang telah berstatus negara maju sekalipun.Pemanfaatan Bahan Bakar Minyak

(BBM), dewasa ini tidak saja berimplikasi pada kebijakan-kebijakan luar negeri suatu negara

yang berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi negara itu sendiri, namun juga

berdampak secara global yang mengakibatkan penderitaan umat manusia.Subsidiyang dimaksud

dalam hal ini adalah pemerintah menjual minyak kepada masyarakat umum dengan harga di

bawah minyak dunia. Hal ini dilakukan karena Bahan Bakar Minyak (BBM) merupakan

komoditas yang sangat vital dan bisa menyebabkan kenaikan harga pada komoditas

lainnya.Subsidi Bahan Bakar Minyak (BBM) diberikan Pemerintah kepada masyarakat golongan

ekonomi rendah dengan tujuan agar bisa mendapatkannya dengan mudah27

Kebutuhan Bahan Bakar Minyak (BBM) ini dapat diperoleh masyarakat melalui

Pangkalan Minyak Tanah, dalam rangka membantu kebutuhan masyarakat tersebutlah

pemerintah melakukan kebijakan dengan cara Subsidi Bahan Bakar Minyak (BBM).Berdasarkan

ketentuan Pasal 23 UU No.22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi, bahwa :

(1)Kegiatan Usaha Hilir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 angka 2 yaitu kegiatan usaha

pengolahan, pengangkutan, penyimpanan, dan niaga dapat dilaksanakan oleh Badan

27Ali Ahmad, Menguak Tabir Hukum, (Jakarta : Toko Gunung Agung,2002), hal.125.



Usaha setelah mendapat Izin usaha dari Pemerintah. Badan Usaha baru dapat

melaksanakan kegiatannya setelah mendapat izin usaha dari pemerintah.

(2)Izin usaha yang diperlukan untuk kegiatan usaha Minyak Bumi dan/atau kegiatan usaha gas

Ketentuan tindak pidana penyalahgunaan pengangkutan dan tindak pidana perniagaan

diatur secara tegas di dalam Pasal 55 UU No. 22 Tahun 2001 tentang minyak dan gas bumi

(MIGAS), dimana setiap orang yang menyalahgunkan pengangkutan dan/atau niaga BBM, baik

minyak bum, bahan bakar gas maupun yang merupakan hasil olahan yang disubsidi oleh

pemerintah, tanpa adanya izin pengangkutan dan/atau izin niaga dari pihak yang berwenang

dapat dipidana sesuai dengan ketentuan yang berlaku28

Berdasarkan penjelasan Pasal 55 UU RI Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi

yang dimaksud dengan menyalahgunakan adalah kegiatan yang bertujuan untuk memperoleh

keuntungan perseorangan atau Badan Usaha dengan cara yang merugikan kepentingan

masyarakat banyak dan negara seperti antara lain kegiatan pengoplosan BBM, penyimpangan

alokasi BBM, pengangkutan dan penjualan BBM ke luar negeri.

Ketentuan pidana pokok yang mengatur tentang penyalahgunaan dan/atau niaga juga

dikenal adanya pidana tambahan berupa pencabutan hak atau perampasan barang yang

digunakan untuk atau yang diperoleh dari tindak pidana dalam kegiatan usaha minyak dan gas

bumi.Ketentuan pidana pokok yang mengatur tentang penyalahgunaan dan/atau niaga juga

dikenal adanya pidana tambahan berupa pencabutan hak atau perampasan barang yang

digunakan untuk atau yang diperoleh dari tindak pidana dalam kegiatan usaha minyak dan gas

bumi.

Penyimpangan alokasi Bahan Bakar Minyak yaitu perbuatan mengalihkan peruntukan

BBM Bersubsidi yang seharusnya disalurkan kepada masyarakat umum tetapi dijual kepada

28Salim H.S, Hukum Pertambanagan di Indonesia, (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2005), hal. 87



industri, karena selisih harga yang cukup besar.perbuatan di atas dapat dipastikan bertujuan

untuk menguntungkan diri sendiri atau badan usaha (korporasi), tanpa memperhatikan kerugian

yang ditimbulkan dari perbuatannya. Baik yang diderita oleh warga masyarakat maupun

Pemerintah (Negara)karena maksud diberikannya subsidi tidak tepat sasaran.

Unsur – Unsur Tindak Pidana Penyalahgunaan pengangkutan dan/atau Niaga Bahan

Bakar Bersubsidi

Menurut UUNo.22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas BumiPasal 23 ayat (1)

dijelaskan bahwa kegiatan usaha hilir yang dilakukan oleh badan usaha harus mendapat izin

usaha dari pemerintah yang meliputi kegiatan : pengangkutan, perniagaan, pengolahan, dan

penyimpanan BBM. begitu pula dengan kegiatan usaha hulu yang mencakup kegiatan eksplorasi

dan eksploitasi.Dari keempat jenis kegiatan usaha di atas, jika tidak memiliki izin usaha untuk

melakukan kegiatan usaha tersebut, maka kegiatan usaha tersebut dianggap ilegal.

Adapun unsur-unsur tindak pidana pengangkutan dan/atau niaga BBM menurut UU

No.22 Tahun 2001

1. Pasal 53 UU Nomor 22 tahun 2001 “bahwa setiap orang yang melakukan kegiatan usaha
a. Pengolahan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 23 tanpa izin usaha pengolahan

dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling tinggi Rp.
50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah)

b.Pengangkutan sebagaimana dalam pasal 23 tanpa izin usaha pengangkutan dipidana
dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan denda paling tinggi Rp.
40.000.000.000,00-(empat puluh miliar rupiah)

Penyimpanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 tanpa izin usaha penyimpanan

dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling tinggi Rp.

30.000.000.000,00,-(tiga puluh miliar rupiah), Niaga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23

tanpa izin usaha niaga dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda

paling tinggi Rp. 30.000.000.000,00,-(tiga puluh miliar rupiah)”.



2.  Pasal 53 huruf (b) UUNo 22 tahun 2001 tentang minyak dan gas bumi (MIGAS) terdiri atas

:

a. Setiap orang

b. Melakukan pengangkutan;

c.Tanpa izin usaha pengangkutan.Perbuatan yang dilakukan dalam pasal iniadalah setiap

orang atau badan usaha yang melakukan kegiatanpemindahan BBM dari satu tempat

ketempat yang lain tanpa adanya izin usaha pengangkutan.Sementara untuk tindak pidana

perniagaan, unsur-unsurnya (Pasal 53 huruf (d)) UU No. 22 tahun 2001 tentang Minyak

dan Gas Bumi terdiri atas.

3. Pasal 55 UU No. 22 Tahun 2001Setiap orang yang menyalahgunakan dan/atauBBM yang

disubsidi oleh pemerintah dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan

denda paling tinggi Rp. 60.000.000.000,00 (enam puluh miliar rupiah).Unsur-unsurnya

terdiri atas

a.Barang siapa

b.Menyalahgunakan Pengangkutan dan atau/Niaga BBM yang disubsidi oleh

pemerintah.Perbuatan yang dapat dihukum dalam pasal ini adalah setiap orang atau badan

usaha yang menyalahgunakan pengangkutan dan/atau Niaga BBMyang disubsidi oleh

pemerintah serta tanpa izin usaha untuk melakukan pengangkutan BBM sehingga dapat

menimbulkan kerugian bagi orang lain.

Kriminalisasi adalah suatu penetapan dalam Undang-undang mengenaiperbuatan-perbuatan

yang semula bukan suatu tindak pidana menjadi tindak pidana Dengan ditetapkannya suatu

perbuatan sebagai tindak pidana berarti perbuata tersebut adalah perbuatan yang dilarang dan

diancam dengan pidana bagi siapa saja yang melanggar larangan tersebut.



3. Bentuk-Bentuk Tindak Pidana Penyalahgunaan Pengangkutan dan/atau Niaga Bahan

Bakar Bersubsidi

Adapun kriminalisasi terhadap perbuatan yang berupa penyalahgunaan BBM Bersubsidi

dalam Undang-undang No. 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi, adalah sebagai

Kebijakan Kriminal, Penyalahgunaan BBM Bersubsidi

Pasal 55 :Setiap orang yang menyalahgunakan pengangkutan dan/atau Niaga Bahan Bakar

Minyak yang disubsidi Pemerintah dipidana dengan pidana penjara paling lama 6

(enam) tahun dan denda paling tinggi Rp. 60.000.000.000,00 (enam puluh miliar

rupiah).

Dari ketentuan beberapa Pasal dalam Undang-Undang No. 22 Tahun 2001 tersebut di atas,

ternyata merupakan pidana perizinan meliputi izin Pengolahan, Pengangkutan, Penyimpanan,

dan NiagaBBM pada umumnya, dan tindak pidana meniru atau memalsukan BBM dan Gas

Bumi. Hanya Pasal 55 yang khusus mengatur BBM Bersubsidi berupa menyalahgunakan

pengangkutan dan/atau niaga BBM yang disubsidi Pemerintah. didalam penjelasan Pasal 55

dikatakan bahwa “yang dimaksudkan dengan menyalahgunakan adalah kegiatan yang bertujuan

untukmemperoleh keuntungan perseorangan atau badan usaha dengan cara yang merugikan

kepentingan masyarakat banyak dan negara seperti antara lain kegiatan pengoplosan Bahan

Bakar Minyak, penyimpangan alokasi Bahan Bakar Minyak, pengangkutan dan penjualan Bahan

Bakar Minyak ke luar negeri” .Dari penjelasan di atas maka penyalahgunaan BBM Bersubsidi

meliputi perbuatan antara lain:

1. Pengoplosan



yaitu mencampur BBM dengan air, atau berbagai jenis BBM lain sehingga

kualitasnyamenurun, atau dengan minyak olibekas dan lain sebagainya sehingga

keuntungan yang diperoleh lebih besar.

2. Penyimpangan Alokasi Bahan Bakar Minyak

yaitu perbuatan mengalihkan peruntukan BBM Bersubsidi yang seharusnya disalurkan

kepada masyarakat umum tetapi dijual kepada industri, karena selisih harga yang cukup

besar

3. Pengangkutan dan penjualan BBM Bersubsidi ke luar negeri karena adanya selisih  harga

cukup besar.

Perbuatan-perbuatan di atas dapat dipastikan bertujuan untuk menguntungkan diri

sendiri atau badan usaha (korporasi), tanpa memperhatikan kerugian yang ditimbulkan dari

perbuatannya. Baik yang diderita oleh warga masyarakat berupa kerusakan kendaraan

maupun Pemerintah (Negara)karena maksud diberikannya subsidi tidak tepat sasaran. Oleh

karena itu, maka sepatutnyalah perbuatan ini digolongkan dalam “Kejahatan” sebagaimana

yang dinyatakan dalam pasal 57 ayat (2) sebagai berikut : “Tindak pidana sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 52, Pasal 53, Pasal 54, dan Pasal 55 adalah kejahatan”.



BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

A. Ruang Lingkup Penelitian

Berdasarkan tujuan dari ruang lingkup penelitian adalah dimaksud untuk membatasi

permasalahan yang akan dibahas dan diteliti sehingga diharapkan penulisan dapat berlangsung

dengan tersistem dan terarah. Adapun ruang lingkup penelitian ini terbatas hanya kepada

permasalahan yang penulis teliti yaitu untuk mengetahui Bagaimanakah Pertanggungjawaban

Pidana terhadap pelaku tindak pidana penyalahgunaan pengangkutan dan/atau niaga bahan bakar

minyak bersubsidi ( Studi Putusan No 230/Pid.sus/2019/Pn.Pli )

B. Jenis Penelitian

Jenis penelitian hukum ini adalah penelitian Yuridis Normatif yaitu penelitian yang

berdasarkan pada bahan kepustakaan yang ada atau data sekunder seperti peraturan perundang-

undangan yang mengatur langsung tentang perbuatan tindak pidana tersebut, putusan pengadilan,

teori-teori hukum, dan pendapat dari pada pakar hukum.Penelitian hukum normatif disebut juga

sebagai penelitian hukum doktriner karena penelitian ini dilakukan atau diajukan hanya pada

peraturan-peraturan yang tertulis atau bahan hukum lainya.

C. Metode Pendekatan Masalah

Di dalam penelitian hukum terdapat beberapa pendekatan. Dengan pendekatan tersebut,

peneliti akan mendapatkan infomasi dari berbagai aspek mengenai isu yang sedang dicoba untuk

mencari jawabannya. Menurut Peter Mahmud Marzuki, penelitian hukum adalah suatu proses



untuk menemukan aturan hukum, prinsip-29prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum yang

menjawab isu-isu hukum yang dihadapi :

a. Pendekatan  kasus( Case Approach )

Dilakukan dengan cara menelaah kasus-kasus terkait dengan isu yang sedang dihadapi, dan

telah menjadi putusan mempunyai hukuman tetap.

b. Pendekatan Undang-Undang ( Statute Approach )

Pendekatan undang-undang dilakukan dengan cara menelaah semua undang-undang dan

regulasi yang bersangkut paut dengan isu hukum yang sedang ditangani.

D. Sumber Bahan Hukum

Sumber bahan hukum yang digunakan adalah :

1. Bahan hukum primer (primary law material)

Yaitu bahan hukum yang terdiri dari semua dokumen peraturan yang mengikat dan

ditetapkan oleh pihak berwenang yaitu peraturan perundang-undangan baik di bidang hukum

pidana dan hukum acara pidana yang terdiri dari :

a. Putusan Pengadilan Negeri Nomor 230/Pid.sus/2019/Pn.Pli.

b. Undang-Undang Nomor 22 tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas bumi

c. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

2. Bahan Hukum Sekunder

Yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer, yakni

hasil karya para ahli hukum berupa buku-buku dan pendapat-pendapat para sarjana. Dan juga

termasuk dokumen yang merupakan informasi atau bahan kajian tentang perbuatan tindak pidana

penyeludupan seperti :

29 Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum,  , (Jakarta : Kencana Prenanda Media  Group, 2014),
hlm.181



a. Buku-buku yang berhubungan dengan hukum.

b. Jurnal-jurnal hukum dari kalangan praktisi hukum dan akademis hukum yang ada hubungan

dengan penelitian ini

3. Bahan Data Tersier

Bahan hukum yang memberikan petunjuk atau penjelasan bermakna terhadap bahan hukum

primer dan atau bahan hukum sekunder, yaitu kamus hukum.

E. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan analisis yang digunakan untuk mengumpulkan data dengan

cara studi kepustakaan. Bahan hukum primer peraturan perundang-undangan yaitu UU Nomor

22 Tahun 2001, tentang minyak dan Gas Bumi, peraturan pemerintah Rebublik Indonesia nomor

36 tahun 2004 tentang kegiatan usaha minyak dan gas bumi. Adapun bahan hukum skunder yaitu

berupa publikasi tentang hukum, berbagai literatur yang berkaitan dengan masalah dan kutipan

dari pendapat sarjana, kemudian menyusunnya untuk menjawab permasalahan yang ada dalam

putusan Nomor 230/PID.SUS/2019/PN.PLI

F. Analisis Bahan Hukum

Bahan hukum diperoleh dalam penulisan skripsi ini adalah dengan cara kuantitatif yaitu

analisis terhadap isi Putusan Pengadilan Negeri Pelaihari Nomor 230/Pid.sus/2019/Pn.Pli tentang

pidana atas percobaan menyalahgunakan pengangkutan dan/ atau niaga bahan bakar yang

disubsidi pemerintah, yang selanjutnya diuraikan dalam bentuk kalimat-kalimat yang tersusun

secara sistematis, kemudian dilakukan pembahasan dan penafsiran yang pada akhirnya dapat

ditarik kesimpulan tentang masalah-masalah yang diteliti.


