
KOP PERUSAHAAN 
 
 
 
 
 
 

Nomor :                           2019 

Sifat  : 

Lampiran : 

Hal  : Pernyataan Kesanggupan 

 

Yang Terhormat, 

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral 

c.q Kepala BKPM 

di  

Jakarta 

 

 Dengan ini kami yang bertandatangan di bawah ini: 

Nama  : 

Jabatan : 

Alamat : 

 

Bertindak untuk dan atas nama PT…….. dalam rangka mengajukan Izin Usaha Niaga 

Minyak dan Gas Bumi untuk kegiatan……….. menyatakan: 

1. kesanggupan memenuhi aspek keselamatan, kesehatan kerja dan pengelolaan 

lingkungan hidup; 

2. kesanggupan memenuhi kewajiban Sadan Usaha; 

3. kesediaan dilakukan audit kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-

undangan; 

4. kesanggupan Sadan Usaha menjamin dan bertanggung jawab bahwa sarana dan 

fasilitas yang dimiliki/ dikuasai layak beroperasi dan mampu dijalankan sesuai 

dengan kaidah keteknikan yang baik selama masa operasi; 

5. Badan Usaha bebas dari konflik atau permasalahan hokum lainnya dengan pihak 

lain; 

6. dokumen persyaratan dan keterangan/pernyataan yang diberikan adalah benar 

adanya dan apabila dikemudian hari terbukti tidak benar akan dicabut Izin 

Usahanya sesuai dengan peraturan perundangan-undangan; 

7. 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); 

8. kesanggupan menerima penunjukan dan penugasan dari Menteri untuk 

melaksanakan penyimpanan dalam rangka penyediaan Cadangan Penyangga 

Energi dan pemenuhan ke bu tuhan Bahan Bakar Minyak di dalam negeri pada 

fasilitas dan sarana penyimpanan miliknya (untuk kegiatan usaha Niaga Bahan 

Bakar Minyak); 



9. kesanggupan Sadan Usaha menerima penugasan dari Menteri untuk 

pemanfaatan secara bersama dengan pihak lain atas fasilitas yang dimiliki (untuk 

kegiatan usaha Niaga gas bumi yang memiliki fasilitas jaringan distribusi); 

10. kesanggupan Badan U saha menyediakan cadangan LPG minimum sesuai 

dengan ketentuan peraturan perundangundangan yang besarnya dihitung dari 

rencana volume penjualan harian rata-rata (untuk kegiatan usaha Niaga LPG); 

11. kesanggupan Sadan Usaha menerima penugasan dari Menteri untuk penyediaan 

dan pendistribusian LPG (untuk kegiatan usaha Niaga LPG); 

12. kesanggupan Badan Usaha menerima penugasan dari Menteri untuk 

pemanfaatan secara bersama dengan pihak lain atas fasilitas penyimpanan 

dan/atau pengangkutan LPG yang dimiliki dan/atau dikuasai termasuk 

penyalurnya secara bersama dengan pihak lain (untuk kegiatan usaha Niaga 

LPG); dan/atau 

13. kesanggupan Badan U saha menyediakan Cadangan Operasional LPG sesuai 

ketentuan peraturan yang berlaku (untuk kegiatan usaha Niaga LPG). 

 

 

 

 

 

         Pemohon, Tanggal…… 

 

         Materai 6000 

 

         Nama Jelas 

         Jabatan 


