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PERSYARATAN PERMOHONAN 

IZIN USAHA NIAGA MINYAK DAN GAS BUMI  UNTUK KEGIATAN USAHA NIAGA 
UMUM MINYAK BUMI/BBM/HASIL OLAHAN 

 

 

A. IZIN USAHA SEMENTARA 

NO DATA ADMINISTRASI 

1.  Surat Permohonan ditujukan ke Menteri ESDM cq. Kepala BKPM 

2.  Status KSWP Valid (dicek oleh Petugas Migas) 

3.  Salinan Akte pendirian Badan Usaha dan perubahannya yang telah mendapatkan 

pengesahan dari instansi yang berwenang yang bidang usahanya anatara lain meliputi 

kegiatan usaha Migas 

4.  Profil Badan Usaha (company profile) 

5.  Salinan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) Badan Usaha, Dewan Komisaris dan Direksi. 

6.  Surat Tanda Daftar Perusahaan (TDP) atau Nomor Induk Berusaha (NIB) 

7.  Surat Keterangan Domisili Badan Usaha 

8.  Salinan Persetujuan Pemerintah Daerah atau pengelola kawasan yang berwenang 

mengenai lokasi fasilitas dan sarana yang dibangun oleh Badan Usaha 

9.  Surat pernyatan tertulis di atas materai mengenai  : 

 a) kesanggupan memenuhi aspek keselamatan operasi, kesehatan kerja, dan 

pengelolaan lingkungan hidup; 

 b) kesanggupan memenuhi kewajiban Badan Usaha; 

 c) kesanggupan dilakukan audit kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang - 

undangan; 

 d) kesanggupan Badan Usaha menjamin dan bertangung jawab bahwa sarana dan 

fasilitas yang dimiliki/dikuasai layak beroperasi dan mampu dijalankan sesuai dengan 

kaidah keteknikan yang baik selama masa operasi; 

 e)  Badan Usaha bebas dari konflik atau permasalahn hokum lainnya dengan pihak lain; 

 f) Dokumen persyaratan dan keterangan/pernyataan yang diberikan adalah benar adanya 

dan apabila dikemudian hari terbukti tidak benar akan dicabut Izin Usahanya sesuai 

dengan peraturan perundang – undangan; 

 g) kesanggupan menerima penunjukan dan penugasan dari Menteri untuk melaksanakan 

penyimpanan dalam rangka penyediaan Cadangan Penyangga Energi dan pemenuhan 

kebutuhan Minyak Bumi di dalam negeri pada fasilitas dan sarana penyimpanan 

miliknya (untuk kegiatan usaha Niaga Minyak Bumi); 

 h) kesanggupan menerima penunjukan dan penugasan dari Menteri untuk melaksanakan 

penyimpanan dalam rangka penyediaan Cadangan Penyangga Energi dan pemenuhan 

kebutuhan Bahan Bakar Minyak di dalam negeri pada fasilitas dan sarana penyimpanan 

miliknya (untuk kegiatan usaha Niaga Bahan Bakar Minyak); 

 i) kesanggupan menerima penunjukan dan penugasan dari Menteri untuk melaksanakan 

penyimpanan dalam rangka penyediaan Cadangan Penyangga Energi dan pemenuhan 

Bahan Bakar Minyak di dalam negeri pada fasilitas dan sarana penyimpanan miliknya. 

10.  Jaminan kecukupan pendanaan yang dibuktikan dengan: 

 a) Dokumen jaminan kecukupan pendanaan sendiri yang dibuktikan dengan laporan 

keuangan 3 (tiga) tahun terkahir yang telah diaudit oleh akuntan public yang terdaftar 

sesuai dengan peraturan perundang – undangan bagi Bdan usaha yang telah berdiri 

lebih dari 3 (tiga) tahun; 

 

 b) Dokumen kesepakatan dengan pihak lain yang menyatakan jaminan kecukupan 

pendanaan yang dikeluarkan oleh pihak lain yang nilainya sesuai dengan rencana usaha 

dalam analisis kelayakan Usaha; atau 
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 c) Surat keterangan dari Bank umum yang berkedudukan di Indonesia, yang menerangkan 

bahwa Badan usaha memiliki kemampuan pendanaan untuk melakukan kegiatan 

usahanya dengan nominal yang sesuai dengan rencana usaha dalam analisis kelayakan 

usaha. 
 

 

 

 

NO DATA TEKNIS 

1.  Analisis Kalayakan Usaha paling sedikit memuat rencana lokasi, sarana dan fasiitas, 

skema usaha, rencana pasokan, rencana komoditas, penggunaan tenaga kerja asing dan 

tenaga kerja lokal,dan analisis keuangan (rencana biaya investasi, harga jual, dan 

Perhitungan Analisis Kelayakan Usaha) serta rencana merek dagang dan rencana 

spesifikasi produk yang akan diniagaka untuk  kegiatan Niaga Umum Bahan Bakar Minyak 

dan/atau Niaga Umum Hasil Olahan; 

2. Kesepakatan jual beli dengan pemasok untuk kegiatan Niaga Minyak Bumi dan/atau 

Niaga Umum Hasil Olahan; 

3. Rencana pembangunan sarana dan fasilitas Niaga Minyak Bumi dan/atau dikuasai berupa 

penyimpanan Minyak Bumi dan/atau hasil Olahan dengan jangka waktu pembangunan 

paling lama 5 (lima) tahun; 

4. Rencana penggunaan sarana dan fasilitas Niaga Umum BBM berupa sarana dan fasilitas 

penyimpanan dengan jumlah keseluruhan paling sedikit 1.500 KL baik yang: 

 a. Dimiliki dengan jangka waktu pembangunan sarana dan fasilitas penyimpanan paling 

lama 5(lima) tahun; dan atau 

 b. Dikuasai, dengan sewa eksklusif kepada pihak lain, dengan jangka waktu perjanjian 

sewa menyewa paling sedikit 10 (sepuluh) tahun. 

 
 
 
 

 

B. IZIN USAHA TETAP 

NO DATA ADMINISTRASI 

1.  Surat Permohonan ditujukan ke Menteri ESDM cq. Kepala BKPM 

2.  Status KSWP Valid (dicek oleh Petugas Migas) 

3.  Salinan Akte pendirian Badan Usaha dan perubahannya yang telah mendapatkan 

pengesahan dari instansi yang berwenang yang bidang usahanya anatara lain meliputi 

kegiatan usaha Migas 

4.  Profil Badan Usaha (company profile) 

5.  Salinan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) Badan Usaha, Dewan Komisaris dan Direksi. 

6.  Surat Tanda Daftar Perusahaan (TDP) atau Nomor Induk Berusaha (NIB) 

7.  Surat Keterangan Domisili Badan Usaha 

8.  Salinan Persetujuan Pemerintah Daerah atau pengelola kawasan yang berwenang 

mengenai lokasi fasilitas dan sarana yang dibangun oleh Badan Usaha 

9.  Surat pernyatan tertulis di atas materai mengenai  : 

 a) kesanggupan memenuhi aspek keselamatan operasi, kesehatan kerja, dan 

pengelolaan lingkungan hidup; 

 b) kesanggupan memenuhi kewajiban Badan Usaha; 

 c) kesanggupan dilakukan audit kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang - 

undangan; 

 d) kesanggupan Badan Usaha menjamin dan bertangung jawab bahwa sarana dan 

fasilitas yang dimiliki/dikuasai layak beroperasi dan mampu dijalankan sesuai dengan 

kaidah keteknikan yang baik selama masa operasi; 

 e)  Badan Usaha bebas dari konflik atau permasalahn hokum lainnya dengan pihak lain; 

 f) Dokumen persyaratan dan keterangan/pernyataan yang diberikan adalah benar adanya 

dan apabila dikemudian hari terbukti tidak benar akan dicabut Izin Usahanya sesuai 

dengan peraturan perundang – undangan; 
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 g) kesanggupan menerima penunjukan dan penugasan dari Menteri untuk melaksanakan 

penyimpanan dalam rangka penyediaan Cadangan Penyangga Energi dan pemenuhan 

kebutuhan Minyak Bumi di dalam negeri pada fasilitas dan sarana penyimpanan 

miliknya (untuk kegiatan usaha Niaga Minyak Bumi); 

 h) kesanggupan menerima penunjukan dan penugasan dari Menteri untuk melaksanakan 

penyimpanan dalam rangka penyediaan Cadangan Penyangga Energi dan pemenuhan 

kebutuhan Bahan Bakar Minyak di dalam negeri pada fasilitas dan sarana penyimpanan 

miliknya (untuk kegiatan usaha Niaga Bahan Bakar Minyak); 

 i) kesanggupan menerima penunjukan dan penugasan dari Menteri untuk melaksanakan 

penyimpanan dalam rangka penyediaan Cadangan Penyangga Energi dan pemenuhan 

Bahan Bakar Minyak di dalam negeri pada fasilitas dan sarana penyimpanan miliknya. 

10.  Jaminan kecukupan pendanaan yang dibuktikan dengan: 

 a) Dokumen jaminan kecukupan pendanaan sendiri yang dibuktikan dengan laporan 

keuangan 3 (tiga) tahun terkahir yang telah diaudit oleh akuntan public yang terdaftar 

sesuai dengan peraturan perundang – undangan bagi Bdan usaha yang telah berdiri 

lebih dari 3 (tiga) tahun; 

 

 b) Dokumen kesepakatan dengan pihak lain yang menyatakan jaminan kecukupan 

pendanaan yang dikeluarkan oleh pihak lain yang nilainya sesuai dengan rencana usaha 

dalam analisis kelayakan Usaha; atau 

 c) Surat keterangan dari Bank umum yang berkedudukan di Indonesia, yang menerangkan 

bahwa Badan usaha memiliki kemampuan pendanaan untuk melakukan kegiatan 

usahanya dengan nominal yang sesuai dengan rencana usaha dalam analisis kelayakan 

usaha. 

11.  Salinan bukti pelaporan kegiatan usaha melalui Sistem Aplikasi Pelaporan Niaga online 

12.  Copy Izin Usaha Niaga Migas sebelumnya 

 

NO DATA TEKNIS 

1. Analisis Kelayakan Usaha paling sedikit memuat lokasi, sarana dan fasiitas, skema usaha, 

pasokan, komoditas, penggunaan tenaga kerja asing dan tenaga kerja lokal, dan analisis 

keuangan (biaya investasi, harga jual, dan Perhitungan Analisis Kelayakan Usaha); 

2. kontrak jual beli dengan pemasok untuk kegiatan Niaga Minyak Bumi dan/atau Niaga 

Umum Hasil Olahan; 

3. Izin Lingkungan apabila terdapat fasilitas Niaga Minyak Bumi, Niaga Umum Bahan Bakar 

Minyak, atau Niaga Umum Hasil Olahan; 

4. Berita Acara Pemeriksaan Keselamatan Sarana dan Fasilitas Niaga; 

5. Daftar sarana dan fasilitas Niaga yang digunakan termasuk fasilitas penyimpanan dan 

fasilitas pendukung beserta bukti kepemilikan atau kontrak perjanjian sewa menyewa 

apabila terdapat fasilitas Niaga untuk kegiatan Niaga Minyak Bumi dan/atau Niaga Umum 

Hasil Olahan; 

6. Daftar sarana dan fasilitas Niaga Umum BBM yang digunakan termasuk fasilitas 

penyimpanan dan fasilitas pendukung beserta bukti kepemilikan dan/atau bukti sewa 

menyewa fasilitas penyimpanan kepada Badan Usaha Penyimpanan Minyak dan Gas Bumi 

dan/atau sewa eksklusif  atas sarana dan fasilitas penyimpanan dengan kapasitas paling 

sedikit 1.500 KL dengan jangka waktu sewa paling sedikit 10 (sepuluh) tahun untuk 

kegiatan Niaga Umum Bahan Bakar Minyak. 

7. Untuk Kegiatan Usaha NIaga Minyak Bumi, Niaga Umum Bahan Bakar Minyak atau Niaga 

Umum Hasil olahan yang: 

 a. Memiliki fasilitas penyimpanan laut, agar melampirakan: 

 Dokumen kepemilikan berupa gross akta; 

 shipparticulars 

 b. memiliki dan/atau menguasai fasilitas pengangkutan dengan moda laut, agar 

melampirkan STNK atau BPKP; 
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 c. memiliki dan/atau menguasai fasilitas pengankutan dengan moda angkutan laut, agar 

melampirkan: 

 gross akta atau surat perjanjian penguasaan fasilitas; 

 sertifikat nasional/internasional pencegahan pencemaran; 

 sertifikat keselamatan. 

8. Dokumen bukti pendafataran merek dagang yang kan digunakan, sertifikat merek dagang 

atau perjanjian lisensi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan; 

9. Menyampaikan spesifikasi produk yang diniagakan: 

a. Spesifikasi Bahan Bakar Minyak untuk kegiatan Niaga Umum Bahan Bakar Minyak; 

b. Laporan hasil uji laboratorium untuk kegiatan Niaga Umum Hasil Olahan. 

 


