
PEMERINTAH KABUPATEN  
TANJUNG JABUNG BARAT 

 

PERATURAN DAERAH  

KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT  

NOMOR   11 TAHUN  2006 

TENTANG 

KEGIATAN USAHA MINYAK DAN GAS BUMI 

 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  

BUPATI TANJUNG JABUNG BARAT, 

 

Menimbang     :    

a. bahwa sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 2 Keputusan Menteri Energi dan Sumber daya 

Mineral Nomor 1454 K/30/MEM/2000 tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan Tugas 

Pemerintah di Bidang Minyak dan Gas Bumi, Pemerintah Daerah dapat melaksanakan 

penyelenggaraan pengusahaan minyak dan gas bumi; 

b. bahwa kegiatan usaha minyak dan gas bumi di Kabupaten Tanjung Jabung Barat meningkat 

dan memerlukan pengaturan serta pengendalian; 

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf  b, perlu  

menetapkan Peraturan Daerah; 

Mengingat :     

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Sarolangun 

Bangko dan Daerah Tingkat II Tanjung Jabung dengan mengubah Undang-Undang Nomor 

12 Tahun 1956 Tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten di Propinsi Sumatera 

Tengah (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Nomor 

2755); 

2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara 

Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara 3209); 

3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan 

Ekosistemnya (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara 

3419); 

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran 

Negara Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara 3699); 
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5. Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, 

Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran 

Negara Tahun 1999 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3903); 

6. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 

Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 

Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048); 

7. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi (Lembaran Negara 

Tahun 2001 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4152);  

8. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-

undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 

4389); 

9. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara 

Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437); 

10. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah 

Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan 

Lembaran Negara Nomor 4438); 

11. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1980 tentang Penggolongan Bahan-Bahan Galian 

(Lembaran Negara Tahun 1980 Nomor 47); 

12. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisis Mengenai Dampak 

Lingkungan (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 

3838); 

13. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan 

Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, 

Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952); 

14. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara 

Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4139); 

15. Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 1454 K/30/MEM/2000 tentang 

Pedoman Teknis Penyelenggaraan Tugas Pernerintahah di bidang minyak dan gas bumi; 

16. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 130-67 Tahun 2002 tentang Pengakuan 

Kewenangan Kabupaten dan Kota; 

17. Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 1 Tahun 2001 tentang Rencana 

Strategi Kabupaten Tanjung Jabung Barat (Lembaran Daerah Tahun 2001 Nomor 1); 

 

Dengan Persetujuan Bersama 

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN                                       

TANJUNG JABUNG BARAT 

dan 

BUPATI TANJUNG JABUNG BARAT 
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MEMUTUSKAN : 

 

Menetapkan :   

PERATURAN DAERAH TENTANG KEGIATAN USAHA MINYAK DAN GAS BUMI. 

 

BAB  I 

KETENTUAN UMUM 

Pasal  1 

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan : 

1. Daerah adalah Kabupaten Tanjung Jabung Barat. 

2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat. 

3. Bupati ialah Bupati Tanjung Jabung Barat. 

4. Pejabat Pegawai Negeri Sipil adalah Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas tertentu dibidang 

Retribusi Daerah sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. 

5. Badan Usaha adalah Badan Usaha yag didirikan dan berbadan hukum yang menjalankan 

jenis usaha tetap terus menerus dan didirikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan 

yang berlaku serta bekerja dan berkedudukan dalam wilayah Negara Kesatuan Republik 

Indoensia. 

6. Bentuk Usaha Tetap adalah Badan Usaha yang didirikan dan berbadan hukum di luar wilayah 

Negara Kesatuan Republik Indonesia yang melakukan kegiatan di wilayah Negara Kesatuan 

Republik Indonesia dan mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku di Republik 

Indonesia. 

7. Perusahaan Jasa Penunjang adalah Badan Usaha yang melakukan kegiatan usaha penunjang 

di bidang Minyak dan Gas Bumi. 

8. Kuasa Pertambangan adalah wewenang yang diberikan negara kepada Pemerintah untuk 

menyelenggarakan kegiatan eksplorasi dan eksploitasi. 

9. Izin adalah kewenangan yang diberikan kepada badan usaha dan/atau perorangan untuk 

melakukan kegiatan tertentu pada usaha kegiatan Minyak dan Gas Bumi. 

10. Persetujuan adalah pernyataan setuju yang diberikan secara tertulis kepada badan usaha 

dan/atau perorangan untuk melaksanakan kegiatan tertentu pada usaha minyak dan gas bumi. 

11. Rekomendasi adalah keterangan yang diberikan kepada badan usaha dan/atau perorangan 

sebagai syarat untuk mendapat izin kegiatan pada usaha minyak dan gas bumi. 

12. Minyak Bumi adalah hasil proses alami berupa hidrokarbon yang dalam kondisi tekanan dan 

temperatur atmosfer berupa fasa cair atau padat, termasuk aspal, lilin mineral atau ozokerit, 

dan bitumen yang diperoleh dari proses penambangan, tetapi tidak termasuk batubara atau 

endapan hidrokarbon lain yang berbentuk padat yang diperoleh dari kegiatan yang tidak 

berkaitan dengan kegiatan usaha Minyak dan Gas Bumi. 
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13. Gas Bumi adalah hasil proses alami berupa hidrokarbon yang dalam kondisi tekanan dan 

temperatur atmosfer berupa fasa gas yang diperoleh dari proses penambangan Minyak dan 

Gas Bumi. 

14. Minyak dan Gas Bumi adalah Minyak Bumi dan Gas Bumi. 

15. Bahan Bakar Minyak adalah bahan bakar yang berasal dan/atau diolah dari Minyak Bumi. 

 

 

BAB II 

RUANG LINGKUP 

Pasal 2 

Kegiatan pada usaha Minyak dan Gas Bumi di daerah terdiri  dari : 

a. Penggunaan Wilayah Kuasa Pertambangan atau Wilayah Kerja Kontraktor untuk kegiatan 

lain di luar kegiatan minyak dan gas bumi. 

b. Penggunaan kawasan hutan untuk kepentingan kegiatan Minyak dan Gas Bumi. 

c. Pendirian dan penggunaan gudang bahan peledak di Daerah Operasi daratan dan daerah 

opreasi 4 (empat) mil laut. 

d. Pengumpulan dan penyaluran pelumas bekas. 

e. Pemasaran jenis-jenis Bahan Bakar Khususn (BBK) untuk mesin 2 langkah. 

f. Pendirian Stasiun Pengisian Bahan Bakar untuk Umum (SPBU). 

g. Pembukaan Kantor Perwakilan Perusahaan di sub sektor Minyak dan Gas Bumi . 

h. Pendirian depot lokal. 

i. Lokasi pendirian kilang. 

j. Surat keterangan terdaftar perusahaan jasa penunjang kecuali yang bergerak dibidang 

fabrikasi, manufaktur, konsultan dan teknologi tinggi. 

 

 

BAB III 

KETENTUAN KEGIATAN  

Pasal 3 

(1) Setiap kegiatan pada usaha Minyak dan Gas Bumi di daerah wajib terlebih dahulu 

mendapatkan izin, persetujuan, rekomendasi dari Bupati. 

(2) Kegiatan pada usaha Minyak dan Gas Bumi dapat dilaksanakan oleh Badan Usaha, Bentuk 

Usaha Tetap, Perorangan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 
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Pasal   4 

(1) Kegiatan pada usaha Minyak dan Gas Bumi di daerah yang wajib mendapatkan izin adalah : 

a. Pendirian dari Penggunaan Gudang bahan peledak di daerah operasi darat dan daerah 

operasi 4 (empat) mil laut; 

b. Pengumpulan dan penyaluran pelumas bekas; 

c. Pemasaran jenis-jenis Bahan Bakar Khusus (BBK) untuk mesin 2 langkah; 

d. Pendirian Stasiun Pengisian Bahan Bakar untuk Umum (SPBU); 

e. Pembukaan Kantor Perwakilan Perusahaan di sub sektor Minyak dan Gas Bumi; dan 

f. Pendirian depot lokal. 

(2) Kegiatan pada usaha Minyak dan Gas Bumi di daerah yang wajib mendapatkan persetujuan 

adalah : 

a. Penggunaan Wilayah Kuasa Pertambangan atau Wilayah Kerja Kontraktor untuk 

kegiatan lain diluar kegiatan minyak dan gas bumi; 

b. Surat keterangan terdaftar perusahaan jasa penunjang kecuali yang bergerak dibidang 

fabrikasi, manufaktur, konsultan dan teknologi tinggi. 

(3) Kegiatan pada usaha Minyak dan Gas Bumi di daerah yang wajib mendapatkan rekomendasi 

adalah : 

a. Lokasi pendirian kilang; dan 

b. Penggunaan kawasan hutan untuk kepentingan kegiatan Minyak dan Gas Bumi. 

 

 

BAB IV 

KETENTUAN PERIZINAN, PERSETUJUAN DAN REKOMENDASI 

Bagian Pertama 

PERIZINAN 

Pasal 5 

(1) Permohonan izin pendirian dan penggunaan gudang bahan peledak diajukan oleh Badan 

Usaha atau Bentuk Usaha Tetap kepada Bupati.  

(2) Atas Permohonan tersebut pada ayat (1), Bupati melakukan penelitian administrasi dan 

evaluasi. 

(3) Berdasarkan hasil penelitian dan evaluasi Bupati memberikan izin pendirian dan penggunaan 

gudang bahan peledak. 

(4) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (3), berlaku selama  5 (lima) tahun dan wajib di daftar 

ulang setiap 1 (satu) tahun sekali guna untuk pengendalian dan pengawasan. 
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(5) Badan Usaha atau Bentuk Usaha Tetap wajib mentaati ketentuan mengenai keselamatan kerja 

perlindungan standar teknis, evaluasi dan pelaporan sesuai Peraturan Perundang – undangan 

yang berlaku. 

 

 Pasal     6 

(1) Permohonan izin pengumpulan dan penyaluran pelumas bekas diajukan oleh Badan Usaha 

kepada Bupati. 

(2) Atas permohonan tersebut pada ayat (1), Bupati melakukan penelitian administrasi dan 

evaluasi. 

(3) Berdasarkan hasil penelitian dan evaluasi Bupati memberikan izin pengumpulan dan 

penyaluran pelumas bekas. 

(4) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (3), berlaku selama           5 (lima) tahun. 

(5) Untuk pengendalian dan pengawasan, izin sebagaimana dimaksud pada ayat (3), wajib di 

daftar ulang setiap 1 (satu) tahun sekali. 

(6) Pelumas bekas yang dihasilkan wajib disalurkan kepada perusahaan pemegang izin 

pengolahan pelumas bekas. 

(7) Badan Usaha wajib mentaati ketentuan mengenai keselamatan kerja perlindungan 

lingkungan, standar teknis, evaluasi dan pelaporan sesuai Peraturan Perundang – undangan 

yang berlaku. 

 

Pasal     7 

(1) Permohonan izin pemasaran jenis – jenis Bahan Bakar Khusus ( BBK ) untuk mesin                       

2 langkah diajukan oleh Badan Usaha kepada Bupati 

(2) Atas permohonan tersebut pada ayat (1), Bupati melakukan penelitian administrasi dan 

evaluasi. 

(3) Berdasarkan hasil penelitian dan evaluasi Bupati memberikan izin pemasaran jenis - jenis 

Bahan Bakar Khusus ( BBK ) untuk mesin 2 langkah. 

(4) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (3), berlaku selama 5 ( lima ) tahun. 

(5) Untuk pengendalian dan pengawasan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (3), wajib di 

daftar ulang setiap 1 ( satu ) tahun sekali. 

(6) Badan Usaha Wajib mentaati ketentuan mengenai keselamatan kerja perlindungan 

lingkungan, standar teknis, evaluasi dan pelaporan sesuai Peraturan Perundang - undangan 

yang berlaku. 

 

Pasal    8 

(1) Permohonan izin Pendirian Stasiun Pengisian Bahan Bakar untuk Umum ( SPBU ) diajukan 

oleh Badan Usaha kepada Bupati. 
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(2) Atas permohonan tersebut pada ayat (1), Bupati melakukan penelitian administrasi dan 

evaluasi. 

(3) Berdasarkan hasil penelitian dan evaluasi Bupati memberikan izin pendirian Stasiun 

Pengisian Bahan Bakar untuk Umum   ( SPBU ). 

(4) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (3), berlaku selama  5 ( lima ) Tahun. 

(5) Untuk pengendalian dan pengawasan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (3), wajib di 

daftar seyiap 1 ( satu ) tahun sekali. 

(6) Badan Usaha wajib mentaati ketentuan mengenai keselamatan kerja, perlindungan 

lingkungan, standar teknis, evaluasi dan pelaporan sesuai Peraturan Perundang – undangan 

yang berlaku. 

 

Pasal     9 

(1) Permohonan izin pembukaan Kantor perwakilan perusahaan di sub sektor minyak dan gas 

bumi diajukan oleh Badan Usaha atau Bentuk Usaha Tetap kepada Bupati. 

(2) Atas permohonan tersebut pada ayat (1), Bupati melakukan penelitian administrasi dan 

evaluasi. 

(3) Berdasarkan hasil penelitian dan evaluasi Bupati memberikan izin pembukaan Kantor 

Perwakilan perusahaan di sub sector minyak dan gas bumi. 

(4) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (3), berlaku selama 5 (lima) tahun. 

(5) Untuk pengendalian dan pengawasan, izin sebagaimana dimaksud pada ayat (3), wajib di 

daftar ulang setiap 1 (satu) tahun sekali. 

(6) Badan Usaha atau Bentuk Usaha Tetap wajib mentaati ketentuan mengenai keselamatan kerja 

perlindungan lingkungan, standar teknis, evaluasi dan pelaporan sesuai Peraturan Perundang-

undangan yang berlaku. 

 

Pasal     10 

(1) Permohonan izin pendirian Depot Lokal diajukan oleh Badan Usaha kepada Bupati. 

(2) Atas permohonan tersebut pada ayat (1), Bupati melakukan penelitian administrasi dan 

evaluasi. 

(3) Berdasarkan hasil penelitian dan evaluasi Bupati memberikan izin Pendirian Depot Lokal. 

(4) Izin sebagaimana dimaksud pada ayt (3), berlaku selama  5 (lima) tahun. 

(5) Untuk pengendalian dan pengawasan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (3), wajib di 

daftar ulang setiap 1 (satu) tahun sekali. 

(6) Badan Usaha wajib mentaati ketentuan mengenai keselamatan kerja, perlindungan 

lingkungan, standar teknis, evaluasi dan pelaporan sesuai Peraturan Perundang – undangan 

yang berlaku. 
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Bagian Kedua 

PERSETUJUAN 

Pasal    11 

(1) Permohonan persetujuan penggunaan Wilayah Kuasa pertambangan atau Wilayah Kerja 

Kontraktor untuk kegiatan lain diluar Minyak dan Gas Bumi diajukan oleh Badan Usaha 

kepada Bupati. 

(2) Atas permohonan tersebut pada ayat (1), Bupati melakukan penelitian administrasi dan 

evaluasi. 

(3) Berdasarkan hasil penelitian dan evaluasi Bupati memberikan persetujuan penggunaan 

Wilayah pertambangan atau Wilayah Kerja Kontraktor untuk kegiatan lain diluar Minyak dan 

Gas Bumi. 

(4) Persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), berlaku selama 5 (lima) tahun. 

(5) Untuk pengendalian dan pengawasan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (3), wajib di 

daftar ulang setiap 1 (satu) tahun sekali. 

(6) Badan Usaha atau Bentuk Usaha Tetap wajib mentaati ketentuan mengenai keselamatan 

kerja, perlindungan lingkungan, standar teknis, evaluasi dan pelaporan seuai Peraturan 

Perundang – undangan. 

 

Pasal    12 

(1) Permohonan persetujuan Surat Keterangan Terdaftar Perusahaan Jasa Penunjang diajukan 

oleh Badan Usaha kepada Bupati. 

(2) Atas permohonan tersebut pada ayat (1), Bupati melakukan penelitian administrasi dan 

evaluasi. 

(3) Berdasarkan hasil penelitian dan evaluasi Bupati memberikan persetujuan Surat Keterangan 

Terdaftar Perusahanan Jasa Penunjang. 

(4) Persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), berlaku selama 5 (lima) tahun. 

(5) Untuk pengendalian dan pengawasan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (3), wajib 

didaftar ulang setiap 1 (satu) tahun sekali. 

(6) Badan Usaha atau Bentuk Usaha Tetap wajib mentaati ketentuan mengenai keselamatan 

kerja, perlindungan lingkungan, standar teknis, evaluasi dan pelaporan sesuai Peraturan 

Perundang- undangan yang berlaku. 
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Bagian Ketiga 

REKOMENDASI 

Pasal     13 

(1) Permohonan Rekomendasi lokasi pendirian kilang diajukan oleh Badan Usaha kepada 

Bupati. 

(2) Atas permohonan tersebut pada ayat (1), Bupati melakukan penelitian administrasi dan 

evaluasi. 

(3) Berdasarkan hasil penelitian dan evaluasi Bupati memberikan rekomendasi lokasi pendirian 

kilang. 

(4) Badan Usaha wajib mentaati ketentuan mengenai keselamatan kerja, perlindungan 

lingkungan, standar teknis evaluasi dan pelaporan sesuai Peraturan Perundang - undangan 

yang berlaku. 

 

Pasal     14 

(1) Permohonan rekomendasi penggunaan kawasan hutan untuk kepentingan kegiatan minyak 

dan gas bumi diajukan oleh Badan Usaha atau Bentuk Usaha Tetap kepada Bupati. 

(2) Atas permohonan tersebut pada ayat (1), Bupati melakukan penelitian administrasi dan 

evaluasi. 

(3) Berdasarkan penelitian dan evaluasi Bupati memberikan rekomendasi penggunaan kawasan 

hutan untuk kepentingan kegiatan minyak dan gas bumi. 

(4) Badan Usaha atau Bentuk Usaha Tetap wajib mentaati ketentuan mengenai keselamatan 

kerja, perlindungan lingkungan, standar teknis, evaluasi dan pelaporan sesuai Peraturan 

Perundang-undangan yang berlaku. 

 

Pasal 15 

Tata cara pemberian izin, persetujuan dan rekomendasi untuk kegiatan pada usaha dibidang 

Minyak dan Gas Bumi di daerah akan diatur dengan Peraturan Bupati.  

 

 

BAB    V 

TARIF RETRIBUSI 

Pasal    16 

(1) Setiap penerbitan dan pendaftaran ulang izin, sebagaimana dimaksud dalam Bab IV 

Peraturan Daerah ini dipungut Retribusi Daerah. 

(2) Besarnya tarif retribusi penerbitan izin, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai 

berikut : 
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a. Izin pengumpulan dan penyaluran pelumas bekas sebesar  Rp.     750.000,- 

b. Izin pemasaran jenis - jenis Bahan Bakar Khusus (BBK) untuk mesin 2 langkah                            

Rp.     250.000,- 

c. Izin pendirian Stasiun Pengisian Bahan Bakar untuk Umum (SPBU)  Rp.  3.000.000,- 

d. Izin pembukaan kantor perwakilan perusahaan di sub sektor  minyak dan gas bumi                   

Rp. 1.000.000,- 

e. Izin pendirian Depot Lokal   Rp.    750.000,- 

 

Pasal 17 

Pendaftaran ulang izin, sebagaimana dimaksud Pasal 16 ayat (1) dikenakan retribusi sebesar 30% 

(tiga puluh persen) dari besarnya retribusi sebagaimana dimaksud Pasal 16 ayat (2). 

 

 

BAB    VI 

PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN 

Pasal    18 

(1) Pembinaan, pengawasan dan pengendalian kegiatan pada usaha dibidang Minyak dan Gas 

Bumi dilaksanakan oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk. 

(2) Tata cara pelaksanaan pembinaan, pengawasan dan pengendalian sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1) pasal ini ditetapkan dengan Peraturan Bupati. 

 

 

BAB    VII 

SANKSI ADMINISTRASI 

Pasal     19 

(1) Sesuai dengan kewenangannya Pemerintah Kabupaten dapat memberikan sanksi administrasi 

kepada Badan Usaha, Bentuk Usaha Tetap dan / atau perorangan yang tidak mentaati 

ketentuan dan Peraturan Perundang - undangan yang berlaku. 

(2) Sanksi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berupa : 

a. Teguran secara lisan ; 

b. Teguran tertulis ; 

c. Pencabutan Izin, persetujuan atau rekomendasi. 
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(3) Pemberian sanksi yang berupa pencabutan izin, persetujuan atau rekomendasi dilakukan 

apabila : 

a. Pemegang izin, persetujuan atau rekomendasi tidak memenuhi persyaratan yang 

ditetapkan dalam izin; 

b. Pemegang izin tidak menindak lanjuti izin yang diberikan dalam waktu 1 (satu) tahun 

terhitung sejak diterbitkannya; 

c. Pemegang izin memindahtangankan izin kepada pihak ketiga; 

d. Pemegang izin melanggar Peraturan dan Perundang-undangan yang berlaku. 

 

 

BAB     VIII 

KETENTUAN PIDANA 

Pasal     20 

(1) Barang siapa melanggar seluruh atau sebagian dari ketentuan yang diatur dalam Peraturan 

Derah ini dikenakan Pidana dan/atau denda sesuai dengan Peraturan Perundang - undangan 

yang berlaku. 

(2) Apabila pemegang izin adalah suatu perseroan, maka pidana sebagaimana dimaksud dalam 

ayat (1) dijatuhkan kepada para anggota pengurusnya. 

 

 

BAB  IX 

PENYIDIKAN 

Pasal  21 

(1) Selain Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, Pejabat Pegawai Negeri Sipil 

tertentu di lingkungan departemen yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya meliputi 

kegiatan usaha Minyak dan Gas Bumi diberi wewenang khusus sebagai Penyidik 

sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara 

Pidana untuk melakukan penyidikan tindak pidana dalam kegiatan usaha Minyak dan Gas 

Bumi. 

(2) Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berwenang : 

a. melakukan pemeriksaan atas kebenaran laporan atau keterangan yang diterima berkenaan 

dengan tindak pidana dalam kegiatan usaha Minyak dan Gas Bumi;  

b. melakukan pemeriksaan terhadap orang atau badan yang diduga melakukan tindak pidana 

dalam kegiatan usaha Minyak dan Gas Bumi;  

c. menggeledah tempat dan/atau sarana yang diduga digunakan untuk melakukan tindak 

pidana dalam kegiatan usaha Minyak dan Gas Bumi;  
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d. melakukan pemeriksaan sarana dan prasarana kegiatan usaha Minyak dan Gas Bumi dan 

menghentikan penggunaan peralatan yang diduga digunakan untuk melakukan tindak 

pidana;  

e. menyegel dan/atau menyita alat kegiatan usaha Minyak dan Gas Bumi yang digunakan 

untuk melakukan tindak pidana sebagai alat bukti;  

f. mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan 

perkara tindak pidana dalam kegiatan usaha Minyak dan Gas Bumi;  

g. menghentikan penyidikan perkara tindak pidana dalam kegiatan usaha Minyak dan Gas 

Bumi.  

(3) Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) memberitahukan 

dimulainya penyidikan perkara pidana kepada Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia 

sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 

(4) Penyidik sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) wajib menghentikan penyidikannya dalam 

hal peristiwa sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf a tidak terdapat cukup bukti 

dan/atau peristiwanya bukan merupakan tindak pidana. 

(5) Pelaksanaan kewenangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dilakukan sesuai dengan 

ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 

 

 

BAB     X 

KETENTUAN PERALIHAN 

Pasal     22 

Terhadap izin, persetujuan atau rekomendasi yang telah dikeluarkan sebelum Peraturan Daerah 

ini berlaku dinyatakan tetap berlaku sampai dengan berakhirnya jangka waktu izin, persetujuan 

atau rekomendasi. 

 

BAB     XI 

KETENTUAN PENUTUP 

Pasal     23 

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini maka segala ketentuan yang telah ada yang 

bertentangan dengan Peraturan Daerah ini dinyatakan tidak berlaku. 

 

Pasal   24 

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 
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Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan 

penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat. 

 

Ditetapkan di  Kuala Tungkal 

pada tanggal  20 Nopember 2006                        

BUPATI TANJUNG JABUNG BARAT, 

dto 

S A F R I A L 

 

Diundangkan di Kuala Tungkal 

pada tanggal  20 Nopember 2006 

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN 

TANJUNG JABUNG BARAT 

dto 

M. THAMSIR, B 

 

LEMBARAN DAERAH KAB. TANJUNG JABUNG BARAT 

NOMOR : 11 

TANGGAL : 20 NOPEMBER 2006 

SERI : C 

NOMOR : 8 

 

 

 

 


