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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Indonesia merupakan negara yang memiliki sumber daya alam yang cukup 

melimpah, baik sumber daya alam yang berada di atas permukaan tanah maupun 

yang berada di bawah permukaan tanah. Salah satu sumber daya alam bawah 

tanah yang melimpah di Indonesia adalah minyak dan gas bumi. Indonesia 

memiliki potensi sumber daya minyak bumi dan gas bumi yang melimpah. Saat 

ini, Indonesia memiliki 7 provinsi penghasil minyak bumi terbesar dan 

menjadikan Indonesia sebagai negara dengan kapasitas produksi migas tertinggi 

di Asia Tenggara. Tujuh propinsi penghasil minyak bumi terbesar di Indonesia 

meliputi Papua Barat, Sumatera Selatan, Jawa Timur, Kepulauan Riau, Sektor 

Laut Jawa, Kalimantan Timur, dan Propinsi Riau.
1
 

Besarnya potensi sumber daya minyak dan gas bumi di Indonesia, 

membuat kegiatan bisnis minyak dan gas (migas) terus mengalami peningkatan 

tiap tahunnya. Diperkirakan jumlah minyak bumi yang diambil dari dalam perut 

bumi di berbagai wilayah Indonesia mencapai 915.798 barel/hari. Banyaknya 

kegiatan bisnis migas membuat semakin banyaknya lahan potensial yang 

digunakan untuk industri migas. Satuan Kerja Khusus (SKK) migas dalam 

laporan Tahunan tahun 2016 melaporkan bahwa wilayah kerja industri migas 

masih cukup besar meskipun mengalami sedikit penurunan dibandingkan dengan 

                                                                 
1
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MIGAS, Energi Terbarukan dan Pengilangan Mei 2015. Diakses di www. Pi.com. DIakses tanggal 
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3 tahun sebelumnya. Wilayah kerja migas tahun 2003-2016 dipaparkan pada 

Gambar 1.1.   

 

Gambar 1.1 

Wilayah kerja migas tahun 2003-2016
2
 

 

Pada tahun 2016, pemerintah telah menyetujui terminasi 34 Kontrak Kerja 

Sama (KKS) dan masih terdapat 33 Kontrak Kerja Sama (KKS) lain yang sedang 

dalam proses terminasi, sehingga jumlah total wilayah kerja migas pada akhir 

tahun 2016 sebanyak 280 Kontrak Kerja Sama (KKS) dengan rincian 85 wilayah 

kerja eksploitasi dan 195 wilayah eksplorasi, baik konvensional maupun 

nonkonvensional.
3
 Wilayah kerja migas tersebut lebih rendah dibandingkan 

dengan tahun sebelumnya karena banyaknya lahan yang telah digunakan sehingga 

lahan potensial migas menjadi berkurang. Meskipun demikian, sebuah riset 

menunjukkan bahwa potensi sumber daya minyak dan gas bumi Indonesia masih 

cukup besar untuk dikembangkan terutama di daerah-daerah terpencil, laut dalam, 
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sumur-sumur tua dan kawasan Indonesia Timur yang relatif belum dieksplorasi 

secara intensif.
4
 

Besarnya potensi sumber daya migas di Indonesia, menjadikan migas 

masih menjadi andalan utama perekonomian Indonesia, baik sebagai penghasil 

devisa maupun pemasok kebutuhan energi dalam negeri. Sub sektor migas 

mempunyai peranan dalam pembangunan nasional yaitu menjadi sumber 

penerimaan negara.  

Pada kurun waktu 2010-2014 kontribusi sub sektor migas dalam 

penerimaan APBN adalah sebesar 30%. Pada tahun 2010, sub sektor migas 

menyumbang sekitar 220.987,10 miliar rupiah dan meningkat menjadi 305.569,84 

miliar rupiah pada tahun 2013. Kontribusi penerimaan terutama berasal dari 

Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) migas. Secara rata-rata industri migas 

menyumbang sekitar 21% dari pendapatan ekspor dan 30% dari pendapatan 

pemerintah.
5
 Pada tahun 2010 hingga 2014, kontribusi migas pada penerimaan 

negara selalu diatas 20%, bahkan tahun 1970-an, ketika migas masih menjadi 

andalan penerimaan negara, kontribusinya mencapai 70% dari keseluruhan 

penerimaan negara. Meskipun demikian, kontribusi migas dalam penerimaan 

negara pada 2 tahun terakhir tidak menunjukkan nilai yang signifikan.
6
 Kontribusi 

penerimaan migas dalam penerimaan negara tahun 2010-2016 dipaparkan pada 

Gambar 1.2. 

.  
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 Kementerian Energi Dan Sumber Daya Mineral. Direktorat Jenderal Minyak Dan Gas Bumi. 
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Gambar 1.2 

Kontribusi Penerimaan Migas dalam Penerimaan Negara Tahun 2010-2016
7
 

 

Pada tahun 2015 dan 2016, penerimaan migas dalam penerimaan negara 

tidak menunjukkan nilai yang signifikan. Kontribusi migas terhadap penerimaan 

negara hanya 8% tahun 2015, dan 5% di tahun 2016 akibat adanya penurunan harga 

migas. Penerimaan migas yang pada tahun 2014 mencapai Rp. 320 triliun, sehingga 

penerimaan migas pada penerimaan negara tahun 2016 turun hampir 4 kali lipat 

menjadi Rp. 84 triliun.
8
 Meskipun demikian, sub sektor migas masih menjadi 

andalan utama negara sebagai sumber penerimaan negara. 

Selain berperan sebagai sumber pendapatan utama negara, migas menjadi 

sumber pasokan utama kebutuhan energi nasional. Pembangunan prasarana dan 

industri yang sedang gencar dilakukan di Indonesia, membuat pertumbuhan 

konsumsi energi rata-rata Indonesia mencapai 7% dalam 10 tahun terakhir. 
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Peningkatan konsumsi energi yang sangat tinggi, melebihi rata-rata kebutuhan 

energi global, mengharuskan Indonesia untuk terus meningkatkan produksi migas 

dengan menemukan cadangan migas baru, baik di Indonesia maupun ekspansi ke 

luar negeri.
9
 Secara kuantitas volume, kebutuhan migas pun terus meningkat dan 

akan terus meningkat pada beberapa tahun kemudian. Menurut proyeksi Dewan 

Energi Nasional, pada tahun 2015 total kebutuhan energi primer Indonesia sebesar 

166 juta ton minyak (Mtoe), dimana sebanyak 46% dipasok oleh minyak dan 23% 

oleh gas. Kebutuhan energi primer nasional diperkirakan akan meningkat menjadi 

sebesar 412 Mtoe pada tahun 2025, yang akan dipasok secara dominan oleh migas 

(25% minyak dan 22% gas).
10

 Tingginya kebutuhan energi primer nasional yang 

dipasok oleh minyak dan gas bumi dan besarnya kontribusi penerimaan migas 

terhadap pendapatan negara membuat pemerintah terus mengambangkan industri 

sub sektor migas.   

Dari segi yuridis, sub sektor migas merupakan bidang pertambangan yang 

merupakan salah satu bidang investasi yang tertuang dalam Pasal 33 ayat (3) 

Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 setelah amandemen yang menyatakan bahwa: 

“Bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh Negara 

dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”. UUD 1945 Pasal 

33 menjadi dasar bagi pengelolaan kekayaan sumber daya alam, bahwa seluruh 

potensi alam tetap dikuasai negara. Artinya bahwa sumber daya alam yanga ada 

merupakan milik negara, dikelola oleh negara dan digunakan untuk kemakmuran 

bersama dalam suatu negara. Dengan demikian, tidak ada lagi pihak diluar 

                                                                 
9
 Biro RISET LM FEUI. Loc. cit. 
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 SKK Migas. Laporan Tahunan 2016. Diakses di www.SKKMigas.go.id. Diakses tanggal 28 

Agustus 2017. 

http://www.skkmigas.go.id./


6 
 

Pemerintah Indonesia yang dapat memperoleh hak penyelenggara kegiatan 

pertambangan sekaligus pemilik tanah.  

Pertambangan minyak dan gas bumi secara lebih rinci diatur dalam 

Undang Undang Nomor 44 Peraturan Pemerintah pengganti Undang-Undang 

Tahun 1960 tentang Pertambangan Minyak dan Gas Bumi. Pokok pikiran yang 

mendasari lahirnya Undang Undang Pertambangan Minyak dan Gas Bumi yaitu, 

“Kekuasaan negara untuk mengusahakan minyak dan gas bumi diselenggarakan 

oleh pemerintah dengan maksud agar prinsip pemanfaatan kekayaan alam tersebut 

untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat dapat terlaksana.” Pemerintah 

berupaya untuk terus menyelenggarakan migas dan melakukan pengembangan 

pengelolaan migas dengan tetap menjaga kepemilikan lahan yang menjadi sumber 

daya alam migas. Hal tersebut dilakukan pemerintah dengan melakukan kontrak 

kerjasama bagi hasil (Product Sharing Contract) dengan para kontraktor. 

Pemerintah mempunyai tujuan panjang dengan menetapkan sistem kontrak 

kerjasama bagi hasil (Production Sharing Contract) tersebut yaitu agar nantinya 

pemerintah dapat mengelola dan mengusahakan migas secara mandiri.
11

  

Sejauh ini, konsep bagi hasil dalam pengelolaan migas telah memberikan 

dampak baik dan telah berhasil menjadi daya tarik bagi investor untuk 

menanamkan modalnya pada industri migas di Indonesia. Meskipun sebelumnya 

sempat mengalami perkembangan dan perubahan terkait sistem pengelolaan migas 

dimana sebelumnya sistem pengelolaan migas berupa sistem konsesi dan sistem 
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kontrak karya, sistem kontrak kerjasama bagi hasil (Production Sharing Contract) 

tetap digunakan sampai saat ini.
12

 

Secara teknis yuridis, Production sharing contract merupakan kontrak 

dalam perusahaan minyak dan gas bumi dengan skema bagi hasil produksi. 

Perjanjian tersebut mengatur hubungan hukum antara Badan Pelaksana (SKK 

Migas) sebagai wakil dari Pemerintah dan Kontraktor Kontrak kerja Sama (KKKS) 

dalam pelaksanaan operasi (eksplorasi dan eksploitasi) Migas.
13

 Istilah 

Production Sharing Contract di Indonesia terdapat dalam pasal 12 ayat (2) UU 

No. 8 Tahun 1971 tentang Perusahaan Pertambangan Minyak dan Gas Bumi 

Negara. Sedangkan dalam UU Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas 

Bumi Pasal 1 Angka (19), istilah kontrak kerjasama yang digunakan adalah dalam 

bentuk kontrak kerjasama. Kontrak kerjasama tersebut dapat berupa kontrak bagi 

hasil maupun bentuk kontrak kerjasama lainnya.
14

  

Pada dasarnya, PSC mempunyai beberapa prinsip yaitu (1) kendali 

manajemen dipegang oleh perusahaan negara, (2) kontraktor menanggung resiko 

eksplorasi, (3) jika ditemukan minyak maka kontraktor berhak atas pergantian 

biaya (Cost Recovery) maksimal 40% dari total produksi, tetapi jika gagal maka 

resiko sepenuhnya ditanggung kontraktor, (4) split antara perusahaan negara 

dengan kontraktor ditetapkan dengan perbandingan 65:35, (5) aset-aset yang 

dibeli oleh kontraktor menjadi milik negara yang iayanya ditutup dengan formula 

40% Cost Recovery, (6) perusahaan negara membayar pajak pendapatan 

                                                                 
12

 Widjajono Partowidagdo. Migas dan Energi di Indonesia: Permasalahan dan Analisis Kebijakan, 

Bandung Development Studies Foundation. Bandung. 2009. Hlm 193.  
13

 Maulana Arba’ Satryadin, Ery Agus Priyono dan Budi Gutami. 2016. Penerapan asas 

proposionalitas dalam production sharing contract pada lehiatan usaha pertambangan Hulu minyak 

dan gas bumi. Diponegoro Law Review. Vol. 5 No. 2 Tahun 2016. 
14

 Salim HS. Op. cit. hlm. 303. 
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kontraktor kepada pemerintah, (7) kontraktor wajib memperkerjakan tenaga kerja 

Indonesia, serta wajib mendidik dan melatih mereka setelah produksi ekonomis 

dicapai dan (8) kontraktor wajib memenuhi kebutuhan bahan bakar minyak dalam 

negeri sebesar 25% dari bagian minyak yang dihasilkan.
15

 Menurut Bindemann, 

Production Sharing Contract dapat dibedakan dengan kontrak lainnya dengan dua 

cara yaitu yang pertama bahwa kontraktor menanggung seluruh resiko eksplorasi 

sehingga jika tidak ditemukan minyak, maka tidak ada kompensasi sama sekali 

bagi kontraktor dan yang kedua, kepemilikan sumberdaya dan instalasi berada di 

tangan Pemerintah.
16

 

Dalam prakteknya, skema Production Sharing Contract menjadi patokan 

bagi Kontraktor Kontrak Kerja Sama (Kontraktor KKS). Production Sharing 

Contract di Indonesia telah mengalami 3 kali perubahan sejak awal dicetuskan oleh 

Ibnu Sutowo. Skema Production Sharing Contract memang bertahan lama sejak 

1965 dan telah melewati tiga tahapan generasi. Generasi pertama (1965 - 1978) 

Cost Recovery dibatasi sebesar 40, bagian kontraktor adalah 35 bersih dan 

Domestic Market Obligation (DMO) tanpa grace period. Generasi kedua (1978 - 

1988) Cost Recovery tidak ada pembatasan, bagian kontraktor 15 persen bersih, 

investment credit sebesar 20 dan DMO dengan harga pasar untuk 5 tahun. 

Generasi ketiga (1988 - 2016) dikenalkan First Tranche Petroleum (FTP) yang 

besarnya 20% dari produksi gross serta DMO yang bervariasi antara harga 

                                                                 
15

 Syeirazi. 2009. Dalam Muhammad Kurniadi. Implikasi Cost Recovery dalam Kontrak Kerja 

Sama Migas Di Indonesia Terhadap Pelaksanaan Pasal 33 ayat UUD 1945. Skripsi. Universitas 

Indonesia. Depok. 2011. 
16

 Bindemann. 1999. Dalam Muhammad Kurniadi. Implikasi Cost Recovery dalam Kontrak Kerja 

Sama Migas Di Indonesia Terhadap Pelaksanaan Pasal 33 ayat UUD 1945. Skripsi. Universitas 

Indonesia. Depok. 2011. 
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ekspor.
17

 Inti dari Production Sharing Contract adalah sistem bagi hasil produksi 

minyak mentah Pemerintah dengan Kontraktor Kontrak Kerjasama (KKKS) migas. 

Pembagian presentase bagian minyak mentah antara Pemerintah dengan KKKS 

mengalami beberapa perubahan, dimana pada generasi ke IV ini, presentase bagi 

hasil yang ditetapkan yaitu minyak bumi sebesar 85% untuk Badan Pelaksana dan 

15% untuk badan usaha dan/atau badan usaha tetap, sedangkan gas bumi sebesar 70% 

untuk Badan Pelaksana dan 30% untuk badan usaha dan/atau badan usaha tetap.
18

  

Perlu ditegaskan bahwa, sistem bagi hasil antara Pemerintah dengan 

Kontraktor Kontrak Kerjasama (KKKS) terjadi setelah sebelumnya dikurangi 

dengan Cost Recovery. Cost Recovery adalah pengembalian biaya eksplorasi dan 

eksploitasi migas dari Pemerintah kepada Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS). 

Cost Recovery tersebut dibayarkan dalam bentuk produksi migas, yang dinilai 

dengan Weighted Average Price (WAP), yaitu harga rata-rata tertimbang dihitung 

berdasarkan nilai lifting selama satu tahun dibagi dengan jumlah satuan lifting 

selama periode yang sama.
19

 Dengan demikian dapat dinyatakan bahwa Cost 

Recovery adalah biaya yang dibayarkan Pemerintah kepada kontraktor sebagai 

penggantian biaya produksi dan investasi selama proses eksplorasi, eksploitasi dan 

pengembangan blok migas yang tengah dikerjakan di wilayah suatu negara.
20

 

Artinya, apabila produksi minyak dan gas bumi mulai berjalan, sebagian hasil 

produksi menjadi bagian dari Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) sebagai 

ganti biaya yang telah dikeluarkan selama proses eksplorasi sehingga, selama 

                                                                 
17

 SKK Migas. Membuka Harapan Baru dari Skema Gross Split. Buletin SKK Migas. 46. Februari 

2017. 
18

 Salim H.S, Op.Cit. Hlm 323. 
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 Abdul Nasir. Sejarah Sistem Fiskal Migas Indonesia. Grasindo Jakarta. 2014. Hlm 78.   
20

 Nordin Satrio. Sekilas Tentang Cost Recovery Dalam Industri Migas. 20 Oktober 2012. Diakses 

dari http://kompas.com/sekilas-tentang-cost-recovery-dalam-industri-migas, 18 Agustus 2017.  
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proses eksplorasi pada sumur atau wilayah yang dianggap masih produktif, investor 

dapat menerapkan improved oil recovery, yaitu upaya untuk meningkatkan hasil 

produksi migas. Upaya tersebut akan selalu disertai dengan Cost Recovery karena 

termasuk dalam biaya produksi.
21

 

Harus diakui, besarnya Cost Recovery yang dibayarkan oleh Pemerintah 

akan secara langsung berdampak pada jumlah penerimaan negara dari sektor migas. 

Cost Recovery merupakan bagian yang penting dari kontrak migas, karena Negara 

sebagi pemilik tanah dan penyelenggara kegiatan pertambangan dan dapat 

memberikan kuasa pertambangan pada Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS). 

Industri migas memiliki karakteristik tersendiri dibandingkan dengan industri 

lainnya, karena industri migas adalah industri padat modal (high cost), padat 

teknologi (high technology), padat resiko (high risk) dan membutuhkan ekplorasi 

dan eksploitasi terus menerus. Industri migas terkenal dengan padat resiko, 

sehingga Pemerintah harus cermat mengatur fiskal negara agar investor mau 

melakukan kegiatan ekplorasi dan eksploitasi, khususnya pada kawasan yang 

resikonya relatif tinggi, baik dari resiko geologis maupun resiko geografis sehingga, 

dengan pengaturan sistem fiskal yang baik dan penawaran investasi yang menarik, 

akan semakin banyak pula investor yang bersedia melakukan kerjasama dalam 

industri migas di Indonesia. Tujuan utama dari Cost Recovery adalah negara 

mengganti seluruh biaya produksi eksplorasi dan eksploitasi migas diatas tanah 

miliknya, dimana kuasa pertambangannya diserahkan kepada Kontraktor Kontrak 

Kerja Sama (KKKS). Cost Recovery juga mencegah adanya dorongan perusahaan 

migas untuk mengakusisi wilayah produksi migas seakan-akan memiliki hak milik 

                                                                 
21

 Savira Nurdyanti, Industri Migas, 02 Agustus 2014, Diakses dari 

http://www.tempointeraktif.com/hg/perbankan_keuangan/2010/04/06/brk,20100406-238268.id.ht

ml. 26 Agustus 2017.  



11 
 

diatasnya, karena biaya talangan untuk produksi migas telah diganti melalui Cost 

Recovery.  

Skema Production Sharing Contract dengan Cost Recovery di Indonesia 

merupakan sistem kontrak bagi hasil dimana terdapat pengembalian atas biaya 

operasi yang telah dikeluarkan oleh kontraktor dalam rangka kegiatan usaha hulu 

migas. Pengembalian biaya operasi tersebut diambil dari hasil produksi migas 

(gross revenue). Besar kecilnya biaya operasi mempengaruhi hasil produksi migas 

yang akan dibagi antara Pemerintah dengan kontraktor, yang akhirnya berdampak 

pada besaran penerimaan bagian Pemerintah. Jenis biaya operasi yang nantinya 

dapat di-reimburse, seringkali debatable karena lingkupnya sangat luas mulai dari 

biaya pengeboran sumur, pembangunan fasilitas produksi hingga alat tulis kantor. 

Pelaksanaan pengadaan barang dan jasa kontraktor dengan skema Cost Recovery 

memerlukan birokrasi yang relatif panjang sebab diperlukan persetujuan SKK 

Migas. Karena berkaitan langsung dengan perhitungan penerimaan negara, maka 

Cost Recovery juga menjadi pembahasan dalam penyusunan APBN antara 

Pemerintah dan DPR-RI. Sehingga, selain memiliki bobot teknis, Cost Recovery 

juga memiliki dampak politis. Cost Recovery juga rentan disalahgunakan dan 

cenderung kurang efisien, karena pada akhirnya Cost Recovery merupakan 

tanggungan Negara.
22

 

Sebuah laporan juga menyatakan bahwa Cost Recovery terus mengalami 

kenaikan, sementara produksi migas turun terus sehingga pendapatan negara dari 

bagi hasil migas terus menurun akibat digunakan untuk membayar Cost Recovery. 

Berbeda dengan industri manufaktur dimana semakin banyak pengeluaran maka 

                                                                 
22
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produksi akan semakin meningkat, industri hulu migas semakin menurun 

produksinya akibat cadangan sumber daya alam migas yang semakin berkurang. 

Data produksi migas nasional dipaparkan pada Gambar 1.3.  

 

Gambar 1.3 

Produksi migas Nasional
23

 

 

Produksi migas Indonesia saat ini masih didominasi oleh produksi gas 

yang semenjak beberapa tahun terakhir berada di atas produksi minyak nasional. 

Kondisi tersebut diperkirakan akan terus berlangsung dalam beberapa tahun yang 

akan datang. Pada tahun 2016, pencapaian produksi minyak dan kondensat 

nasional mencapai sebesar 831 ribu barel minyak per hari (Mbopd) dan 

mengalami peningkatan 45,3 Mbopd dibandingkan tahun 2015 (785,8 Mbopd). 

Sedangkan produksi gas nasional sebesar 7.938 juta kaki kubik per hari (MMscfd), 

mengalami penurunan 140 MMscfd.Meskipun produksi migas mengalami 

penurunan dari tahun 2015 ke tahun 2016 tersebut, mulai tahun 2015 Cost 

Recovery Indonesia telah nilai yang lebih besar daripada penerimaan migas pada 

pendapatan Negara. Kondisi tersebut berlanjut pada tahun 2016. Pada Tahun 2016, 

pagu Cost Recovery dalam APBN direncanakan sekitar US$ 8,5 miliar. Namun 
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pada akhir tahun, realisasinya mencapai US$ 11,5 miliar atau bengkak sekitar 

US$ 3 miliar. Hal ini tentu merugikan dan memberatkan keuangan negara.
24

 Hal 

tersebut membuat suatu kondisi dimana produksi migas semakin menurun 

sedangkan biaya Cost Recovery semakin meningkat, bahkan dinyatakan dalam 

sebuah laporan bahwa sebanyak 42% produksi migas di Indonesia tahun 2016, 

telah habis digunakan untuk Cost Recovery.
25

 

Cost Recovery yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari production 

sharing contract investasi di sektor hulu minyak dan gas bumi Indonesia juga 

dapat dipahami berdasarkan atas prinsip dasar ekonomi. Prinsip dasar ekonomi 

yang dimaksud yaitu apabila ingin mendapatkan keuntungan besar maka harus 

mengeluarkan modal terlebih dahulu. Dalam sebuah laporan menyatakan bahwa 

investor terutama di sektor hulu migas belum merasa senang ketika mendapatkan 

Cost Recovery tinggi. Hal ini karena penggantian biaya eksplorasi dan produksi 

migas (Cost Recovery) tersebut akan menjadi pengurang dari pendapatan yang 

kemudian dibagi hasil dengan pemerintah. Hal serupa juga terjadi pada penerapan 

Cost Recovery di industri hulu migas Indonesia. Semua biaya yang dikeluarkan 

kontraktor kontrak kerja sama (KKKS) akan dikurangkan terhadap pendapatan 

hasil produksi, sebelum ada proses bagi hasil dengan Pemerintah. Meskipun 

demikian, Cost Recovery hanya diberikan untuk eksplorasi yang menemukan 

cadangan terbukti bernilai ekonomis dan yang sudah berproduksi.
26

 

Saat ini banyak investor yang mengalami permasalahan terkait dengan 

Cost Recovery. Di beberapa tempat terdapat beberapa kasus di mana masyarakat 

                                                                 
24

 Ibid. 
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 Michael Agustinus. Empat puluh dua persen produksi migas RI di 2016 habis untuk recovery. 7 
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menolak kehadiran investasi yang berujung pada pembengkakan biaya 

operasional yang perlu dibayar KKKS. Oleh karena itu, perlu adanya aturan yang 

pasti mengenai hal tersebut agar tidak terjadi pembengkakan biaya dan terjadi 

kerugian operasional dari pemerintah. Upaya tersebut dapat dilakukan dengan 

cara seperti memasukkan Corporate Social Responbility (CSR) ke dalam Cost 

Recovery. Selain biaya Corporate Social Responbility (CSR), pemerintah juga 

dapat menambah dua item terkait biaya operasional migas yang bisa dipulihkan 

pemerintah seperti, biaya pemprosesan gas alam cair (Liquefied Natural Gas/LNG) 

dan juga pembayaran Pajak Penghasilan (PPh) karyawan yang diberikan sebagai 

bagian dari tunjangan. Ketentuan tersebut seharusnya dapat berlaku jika kontrak 

bagi hasil (Production Sharing Contract) yang ditandatangani sebelum keluarnya 

beleid ini, mengajukan amandemen kontrak. Apabila ketentuan tersebut tidak 

berlaku dan tetap memberlakukan ketentuan pada Production Sharing Contract 

sebelumnya, tentu pengeluaran KKKS atas Cost Recovery, biaya pemprosesan gas 

alam cair (Liquefied Natural Gas/LNG) dan juga pembayaran Pajak Penghasilan 

(PPh) karyawan yang diberikan sebagai bagian dari tunjangan tidak bisa 

dikembalikan pemerintah dan tentunya akan merugikan para investor.
27

 

Permasalahan lain terkait dengan skema Cost Recovery pada production 

sharing contract telah dilaporkan bahwa skema Cost Recovery yang selama ini 

dijalankan sering memicu perdebatan karena penggantian biaya kepada 

Kontraktor KKS sering menjadi permasalahan terkait dengan penentuan besaran 

Cost Recovery. Hal ini karena pembagian Cost Recovery pada skema production 

sharing contract tidak selalu bulat, tergantung pada komponen perhitungan 

                                                                 
27
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akuntansi migas. Pembagian dilakukan setelah pendapatan dikurangi Cost 

Recovery dan sejumlah komponen biaya.
28

 

Dalam pengamatan para ahli, Cost Recovery dengan skema production 

sharing contract juga mengalami permasalahan ketika adanya kenaikan dan 

penurunan harga secara fluktuatif. Pada bulan Juli 2014, harga minyak mencapai 

US$ 106 per barel. Berselang lebih dari satu setengah tahun kemudian yaitu pada 

bulan Februari 2016, harga minyak turun secara signifikan menjadi US$ 26 per 

barel. Harga tersebut merupakan harga minyak terendah selama 10 tahun terakhir. 

Skema production sharing contract dengan Cost Recovery yang berlaku saat itu, 

apabila harga minyak sangat tinggi, kontraktor mendapatkan windfall profit yang 

lebih besar dibandingkan Pemerintah. Sebaliknya, jika harga minyak terlalu rendah 

seperti 2 tahun terakhir ini tersebut, maka kontraktor menanggung losses yang lebih 

besar pula.
29

 Hal tersebut tentunya akan menjadi permasalahan bagi para 

kontraktor. Naik turunnya harga minyak tersebut juga berkontribusi terhadap 

berkurangnya kepastian investasi migas. 

Ketergantungan pemerintah terhadap pendapatan dari sub sektor migas 

membuat pemerintah berupaya untuk mengatasi permasalahan terkait sengan sub 

sektor tersebut dengan meninjau ulang kebijakan skema production sharing 

contract dengan Cost Recovery yang telah berlaku agar kedua belah pihak baik 

pemerintah maupun KKKS sama-sama mendapat keuntungan dan meminimalisir 

kerugian yang dapat terjadi dari kedua belah pihak dalam konsep production 

sharing contract. Permasalahan-permasalahan yang terjadi pada KKKS terkait 

dengan Cost Recovery dan adanya pembengkakan Cost Recovery yang 
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dibebankan APBN pada tahun 2016, membuat pemerintah  menuntut 

dilakukannya efisiensi biaya operasi migas, efisiensi Cost Recovery pada awal 

tahun 2017.  

SKK Migas tetap mengawasi efisiensi Cost Recovery atau biaya operasi 

migas yang dapat dikembalikan tahun 2017, agar tidak terjadi pembengkakan 

Cost Recovery. Tahun 2017 ini, Cost Recovery dalam Anggaran Pendapatan 

Belanja Negara (APBN) 2017 sebesar ditetapkan sebesar US$10,4 miliar, atau 

meningkat dari APBN-P 2016 sebesar US$8 miliar hal ini karena realisasi Cost 

Recovery tahun 2016 membengkak menjadi US$ 13,1 miliar dari jumlah yang 

sudah dianggarkan.
30

  

Meskipun adanya ketidakstabilan harga migas dan adanya 

permasalahan-permasalahan terkait Cost Recovery yang dapat merugikan para 

investor, yang berdampak pada berkurangnya kepastian investasi migas. Meskipun 

investasi migas mengalami penurunan, terdapat pencapaian yang luar biasa pda sub 

sektor migas pada tahun 2016 dimana sub sektor migas Indonesia telah melampaui 

target lifting migas sesuai Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 

2016 atau target dari Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM). 

Pencapaian lifting migas tersebut tercapai sesuai target setelah selama 12 angka 

pencapaian lifting migas tidak pernah mencapai target sesuai APBN yang 

ditetapkan. Realisasi lifting minyak mentah dan kondensat selama periode Januari 

sampai dengan Desember 2016 adalah sebesar 303,48 juta barel (MMbbls) atau 

829,18 ribu barel per hari (Mbopd). Pencapaian lifting tersebut di atas target 

                                                                 
30
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APBN-P yaitu sebesar 820 Mbopd. Rincian data lifting bulanan dapat dilihat pada 

grafik yang disajikan pada Gambar 1.4. 

 

 

Gambar 1.4 

Data Lifting Migas Tahun 2016
31

 

 

Pemanfaatan minyak mentah dan kondensat bagian negara digunakan 

semaksimal mungkin untuk mendukung pemenuhan kebutuhan (feed) kilang PT 

Pertamina (Persero) (Pertamina). Realisasi lifting tujuan domestik tahun 2016 

sebesar 59% dari total lifting yang terdiri dari 38% bagian negara dan 21% bagian 

KKKS. Lifting tujuan domestik bagian Kontraktor KKS merupakan lifting yang 

dilakukan melalui pipa dan pengapalan, utamanya dilakukan oleh PT Pertamina 

Hulu Energi dan PT Pertamina EP. Realisasi lifting tujuan ekspor bagian 

Kontraktor KKS sebesar 41% dari total lifting, hal ini dilakukan karena tidak 

terdapat kesepakatan jual beli dengan Pertamina.
32

 

Pemerintah juga optimis dapat menaikkan produksi migas pada tahun 2017 

dan dapat melakukan efisiensi Cost Recovery. Pada 2017, pemerintah menargetkan 

angka lifting migas dapat melampaui target Kementerian ESDM sebesar 825.000 
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barel per hari (bph). Hal ini menunjukkan bahwa optimisme pemerintah dalam 

produksi migas dan masih tingginya kontribusi para investor terhadap sub sektor 

migas Indonesia terlihat dari target pencapaian produksi migas yang dilakukan 

pemerintah terhadap para KKKS. Angka lifting migas pada tahun 2017 ditargetkan 

sebesar 825.000 barel per hari (bph) yaitu naik sebesar 5.000 barel per hari (bph) 

dari target tahun sebelumnya. Meskipun demikian, kegiatan eksplorasi di 2017 

diperkirakan lebih lebih kecil dari 2016 yaitu hanya terdapat 25 sumur yang telah 

fixed dan mendapat persetujuan Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha 

Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas). Masalah yang terjadi karena 

perusahaan yang berminat untuk eksplorasi jumlahnya sedikit. Faktor utama 

rendahnya minat investasi migas karena harga minyak yang rendah. Perusahaan 

enggan melakukan melakukan eksplorasi karena harga minyak yang rendah tetapi 

perusahaan-perushaaan tersebut berpikir bahwa jika harga minyak rendah, biaya 

rig rendah dan biaya seismik juga rendah. Apabila terdapat lahan migas yang akan 

dijual, harga jualnya pasti juga akan rendah sehingga banyak perusahaan yang 

tetap tertarik untuk berinvestasi ke Indonesia dan berharap akan memperoleh 

keuntungan jika harga migas kembali meningkat.
33

 Oleh karena itu, pemerintah 

berupaya untuk meningkatkan pendapatan dari sub sektor migas dengan 

memperbaiki sistem pengelolaan di dalamnya terutama terkait dengan skema 

production sharing contract dengan Cost Recovery yang selama ini dianggap 

menjadi permasalahan dari sub sektor migas.  

Sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya, salah satu permasalahan Cost 

Recovery, adalah Production Sharing Contract, dalam hal ini klasifikasi biaya yang 
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dapat atau tidak dapat dikembalikan melalui Cost Recovery tidak diatur secara 

tegas. Hal tersebut membuat pemerintah menetapkan regulasi yang mengatur 

secara rinci terkait biaya Cost Recovery dengan dikeluarkan Peraturan Menteri 

Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 22 Tahun 2008 mengenai Jenis-jenis 

Biaya Kegiatan Usaha Hulu Migas Yang Tidak Dapat Dikembalikan Kepada 

Kontraktor Kontrak Kerja Sama, sebanyak 17 jenis biaya negative list Cost 

Recovery. Aturan mengenai negative list Cost Recovery kemudian diatur kembali 

dalam Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2010 tentang Biaya Operasi Yang 

Dapat Dikembalikan (Cost Recovery) dan Perlakuan Pajak Penghasilan di Bidang 

Usaha HuIu Minyak dan Gas Bumi, menjadi 24 items yang disebutkan dalam Pasal 

13.
34

 Meskipun ketentuan mengenai Cost Recovery telah ditetapkan lebih rinci 

melalui oleh pemerintah melalui sebuah peraturan yang mempunyai dasar hukum 

yang jelas, kondisi harga migas yang masih rendah masih memberikan kontribusi 

terhadap minat investasi para investor terhadap migas Indonesia. Sebagai 

gambaran, investasi hulu migas pada semester I tahun 2017 hanya mencapai 

US$ 5,65 miliar. Nilai investasi tersebut menurun 27% dari realisasi investasi 

periode sama tahun 2016 yaitu sebesar US$ 7,74 miliar.
35

 

Sedangkan untuk menyikapi kondisi migas yang sedang mengalami 

penurunan harga sehingga membuat penurunan investasi migas, pemerintah 

memutuskan untuk memperkenalkan sejumlah insentif dan ketentuan ketentuan 

bersifat fleksibel yang berhubungan dengan skema pengembalian biaya operasi 

(Cost Recovery) bagi kontraktor minyak dan gas bumi. Direktur Jenderal Migas 

menyatakan bahwa pemerintah perlu membuat terobosan agar investasi hulu 
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migas di dalam negeri lebih menarik sehingga mampu menaikkan lagi investasi 

migas di Indonesia. Oleh karena itu, Kementerian ESDM mengajukan revisi PP 

Nomor 79 Tahun 2010 melalui Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian.  

melalui penerbitan Peraturan Pemerintah No. 27 tahun 2017 (Amandemen).
36

 

Sejauh ini, Kementerian ESDM sudah menghimpun usulan dari para 

pemangku kepentingan di sektor migas, mulai dari Indonesia Petroleum 

Association (IPA), Komite Eksplorasi Nasional, Ikatan Ahli Teknik Perminyakan 

Indonesia dan Ikatan Ahli Geologi Indonesia. Draf revisi PP Nomor 79 Tahun 

2010 tersebut dibahas dengan Kementerian Koordinator Perekonomian. 

Pembahasan tersebut juga melibatkan pula Kementerian Keuangan dan Badan 

Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas). Salah satu poin yang diusulkan 

dalam revisi PP tersebut adalah perubahan dalam perhitungan pendapatan dan 

biaya (ring fencing) dari Plan of Development (PoD) basis menjadi Blok Basis 

dan bahkan untuk beberapa kasus khusus, perhitungannya berdasarkan National 

Basis. Upaya pemerintah dengan merevisi aturan mengenai Cost Recovery 

diharapkan mampu mengatasi permasalahan yang selama ini belum juga 

terselesaikan. Apabila permasalahan-permasalahan terkait dengan Cost Recovery 

tersebut dapat terselesaikan merupakan insentif tersendiri bagi sub sektor migas.  

Salah satu ketetapan yang direvisi dari PP Nomor 79 Tahun 2010 yaitu 

karena kontraktor migas hulu menginginkan agar pemerintah kembali menerapkan 

prinsip assume and discharge untuk perpajakan atau pajak ditanggung pemerintah. 

Alasannya karena sebelum ada PP 79 Tahun 2010, industri hulu migas juga 

memakai prinsip assume and discharge. Selain itu, sebelum adanya PP 79 Tahun 
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2010, kontraktor migas harus membayar pajak langsung ke pemerintah dan 

langsung dikembalikan lagi, tetapi dengan adanya PP tersebut proses 

pengembalian biaya menjadi berputar-putar yang dapat menahan arus kas 

kontraktor. Revisi PP yang diajukan juga diusulkan agar pemerintah menghapus 

sejumlah pajak yang muncul setelah penerbitan PP 79 Tahun 2010 karena 

sebelum ada peraturan pemerintah tersebut hanya ada pajak penghasilan dan pajak 

dividen atau Branch Profit Tax.
37

 Dengan demikian, pemerintah membuat 

perubahan-perubahan secara Yuridis terkait dengan kegiatan minyak bumi dan gas 

sebagai upaya untuk meningkatkan penemuan cadangan minyak dan gas bumi 

nasional dan menggerakkan iklim investasi, serta lebih memberikan kepastian 

hukum pada kegiatan usaha hulu migas dan fleksibilitas dalam penentuan bagi 

hasil dengan adanya pemberian insentif dalam kegiatan usaha hulu baik insentif 

fiskal maupun nonfiskal. Perubahan yuridis tersebut juga merupakan salah satu 

respon pemerintah terhadap keluhan para investor migas. Peraturan Pemerintah 

(PP) Nomor 79 Tahun 2010 tentang Biaya Operasi Yang Dapat Dikembalikan 

(Cost Recovery) dan Perlakuan Pajak Penghasilan di Bidang Usaha HuIu Minyak 

dan Gas Bumi telah direvisi oleh Pemerintah menjadi PP Nomor 27 Tahun 2017 

yang ditandatangani oleh Presiden pada Tanggal 15 Juni 2015.  

Dalam PP Nomor 27 Tahun 2017 pemerintah menegaskan, bahwa 

Kontraktor wajib membawa modal dan teknologi serta menanggung risiko dalam 

rangka pelaksanaan operasi perminyakan berdasarkan Kontrak Kerja Sama 

(KKKS) pada suatu Wilayah Kerja. Selain itu, seluruh barang dan peralatan yang 

dibeli oleh Kontraktor dalam rangka Operasi perminyakan menjadi barang milik 
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negara yang pembinaannya dilakukan oleh Pemerintah dan dikelola oleh SKK 

Migas. Guna meningkatkan produksi, mendukung pertumbuhan ekonomi dan 

menjamin adanya penerimaan negara, menurut PP tersebut, Menteri menetapkan 

besaran dan pembagian FTP (First Tranche Petroleum), sedangkan untuk 

mendorong pengembangan Wilayah Kerja, Menteri dapat menetapkan bentuk dan 

besaran Insentif Kegiatan Usaha Hulu. Perubahan-perubahan yuridis yang terjadi 

terkait dengan skema production sharing product dengan Cost Recovery membuat 

penulis tertarik untuk mengkaji tinjauan yuridis terkait dengan skema production 

sharing product dengan Cost Recovery migas di Indonesia. 

Production Sharing Contract juga dianggap sebagai jenis kontrak 

innominaat yaitu kontrak-kontrak yang timbul, tumbuh, dan berkembang di dalam 

praktek. Timbulnya kontrak innominaat terjadi karena adanya asas kebebasan 

berkontrak yang tertuang di dalam Pasal 1338 ayat (1) KUH Perdata.
38

 Asas 

kebebasan berkontrak dapat dipahami sebagai kebebasan yang dimiliki oleh setiap 

orang untuk mengikatkan dirinya pada orang lain. Asas ini mengasumsikan adanya 

posisi tawar yang seimbang diantara para pembuat kontrak. Asas kebebasan 

berkontrak diakui dalam hukum perjanjian di Indonesia, sehingga hukum 

perjanjian di indonesia menganut sistem terbuka. Dalam kenyataannya sangat 

jarang para pihak yang mengadakan perjanjian mempunyai posisi tawar seimbang, 

dan yang mempunyai posisi tawar lebih kuat akan lebih menentukan isi perjanjian. 

Perjanjian-perjanjian yang menunjukkan dominan salah satu pihak di Indonesia 

disebut perjanjian standar/baku. Dalam perjanjian standar/baku belum dapat 

dikatakan bahwa asas kebebasan berkontrak terpenuhi sepenuhnya, karena dalam 
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perjanjian tersebut pada asasnya isi perjanjian yang dibakukan adalah tetap dan 

tidak dapat diadakan perundingan lagi.
39

 

Menurut ketentuan Hukum Perdata yang berlaku di Indonesia, kebebasan 

berkontrak dapat disimpulkan dari ketentuan Pasal 1338 ayat (1) KUH Perdata, 

yang menyatakan bahwa semua kontrak (perjanjian) yang dibuat secara sah 

berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Sumber dari 

kebebasan berkontrak adalah kebebasan individu sehingga yang merupakan titik 

tolaknya adalah kepentingan individu pula. Dengan demikian dapat dipahami 

bahwa kebebasan individu memberikan kepadanya kebebasan untuk berkontrak. 

Menurut hukum perjanjian Indonesia seseorang bebas untuk membuat perjanjian 

dengan pihak manapun yang dikehendakinya. Undang-undang hanya mengatur 

orang-orang tertentu yang tidak cakap untuk membuat perjanjian, pengaturan 

mengenai hal ini dapat dilihat dalam Pasal 1330 Kitab Undang-Undang Hukum 

Perdata. Dari ketentuan ini dapat disimpulkan bahwa setiap orang bebas untuk 

memilih pihak yang ia inginkan untuk membuat perianjian, asalkan pihak tersebut 

bukan pihak yang tidak cakap. Bahkan lebih lanjut dalam Pasal 1331, ditentukan 

bahwa andaikatapun seseorang membuat perjianjian dengan pihak yang dianggap 

tidak cakap menurut Pasal 1330 KUH Perdata tersebut, maka perjanjian itu tetap 

sah selama tidak dituntut pembatalannya oleh pihak yang tidak cakap.
40

  

Larangan kepada seseorang untuk membuat perjanjian dalam bentuk 

tertentu yang dikehendakinya juga tidak diatur dalam Kitab Undang-Undang 

Hukum Perdata Indonesia maupun ketentuan perundang-undangan lainnya. 
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Ketentuan yang ada adalah bahwa untuk perjanjian tertentu harus dibuat dalam 

bentuk tertentu. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa sepanjang ketentuan 

perundang-undangan tidak menentukan bahwa suatu perjanjian harus dibuat 

dalam bentuk tertentu, maka para pihak bebas untuk memilih bentuk perjanjian 

yang dikehendaki, yaitu apakah perjanjian akan dibuat secara lisan atau tertulis 

atau perjanjian dibuat dengan akta di bawah tangan atau akta autentik.
41

 

Dari segi konsepsi, asas kebebasan berkontrak merupakan salah satu asas 

perjanjian yang berlaku secara universal. Artinya bahwa asas kebebasan berkontrak 

juga berlaku pada pengelolaan migas di Indonesia. Asas kebebasan berkontrak juga 

berlaku pada skema production sharing contract dengan Cost Recovery yang 

berlaku di Indonesia sehingga penulis juga tertarik untuk mengkaji mekanisme 

Cost Recovery di Indonesia berdasarkan asas kenbebasan berkontrak tersebut. 

Berdasarkan uraian di atas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan 

judul: “Tinjauan Yuridis atas Klausula Cost Recovery dalam Production Sharing 

Contract di Indonesia”. 

 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah, maka rumusan masalah dalam 

penelitian ini yaitu 

1. Bagaimana skema Production Sharing Contract dalam pembagian Cost 

Recovery pada Industri Migas di Indonesia? 

2. Bagaimana mekanisme Cost Recovery yang sesuai dengan Asas 

Kebebasan Berkontrak? 
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1.3 Tujuan Penelitian 

Tujuan penelitian ini adalah 

1. Untuk mengetahui skema Production Sharing Contract yang dilihat dari 

sisi/tinjauan secara yuridis dan kaitannya dengan mekanisme Cost 

Recovery. 

2. Untuk mengetahui konsep pembagian Cost Recovery yang sesuai dengan 

Asas Kebebasan Berkontrak. 

 

1.4 Manfaat Penelitian 

Penelitian ini diharapkan mempunyai manfaat sebagai berikut: 

1.4.1 Manfaat Teoritis 

Dilihat dari segi teoritis, penelitian ini bermanfaat bagi 

pengembangan ilmu hukum, khususnya hukum perminyakan dan 

bermanfaat untuk memperjelas teori yang dilihat dari Tinjauan secara 

yuridis melalui skema Production Sharing Contract (PSC) berdasarkan 

mekanisme Cost Recovery. 

1.4.2 Manfaat Praktis 

Dilihat dari segi praktisnya, manfaat penelitian ini adalah untuk 

mengedukasi serta memberikan informasi tambahan khususnya aspek 

hukum di dunia perminyakan di Indonesia dimana pada saat ini 

perkembangan dan dinamikanya memiliki kecenderungan untuk terus 

berubah seiring perkembangan jaman. 
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1.5 Sistematika Penulisan 

Sistematika penulisan penelitian ini dijelaskan sebagai berikut: 

BAB I : PENDAHULUAN 

Isi dari bab ini merupakan gambaran isi dari bab-bab selanjutnya, yang 

saling berkaitan untuk mendukung tema pokok dari thesis ini, yang 

dirangkum dalam latar belakang permasalahan, rumusan masalah, tujuan 

penelitian, manfaat penelitian, serta sistematika penulisan. 

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA 

Pada bab ini diuraikan mengenai pengertian Production Sharing Contract 

atau biasa disebut PSC, Cost Recovery, Penjabaran Prinsip-Prinisip 

Kebebasan Berkontrak serta  pengertian-pengertian lainnya yang  terkait 

dengan penelitian ini. 

BAB III : METODE PENELITIAN 

Dalam bab ini menguraikan tentang metode penelitian yang digunakan 

untuk menjawab permasalahan pada topik yang penulis bahas dalam tesis 

ini,dimana uraian tersebut dijelaskan melalui beberapa subbab seperti 

jenis penelitian, prosedur pengumpulan bahan, sifat analisis, serta 

hambatan dan penanggulangannya. 

BAB IV : ANALISIS DAN PEMBAHASAN HASIL PENELITIAN 

Dalam bab ini penulis menguraikan mengenai analisis penulis terhadap 

isu hukum yang diangkat, bab ini juga membahas mengenai cara 

penyelesaian dari permasalahan hukum yang ditemukan. Bab ini juga 

merupakan inti pembahasan daripada isu hukum yang menjadi pokok 

permasalahan utama pada tesis ini. 
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BAB V : KESIMPULAN DAN SARAN 

Merupakan bab akhir dari penulisan skripsi ini. Mengemukakan beberapa 

hal yang menjadi kesimpulan dari hasil penelitian yang telah dibahas 

mulai dari Bab I hingga Bab IV dengan disertai oleh saran dari penulis. 

  




