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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1 Kesimpulan 

1. Penulis menyimpulkan bahwa pada dasarnya kegiatan hulu Migas di Indonesia 

(sebelum kemerdekaan hingga saat ini) dilakukan melalui 3 (tiga) bentuk 

kerjasama. 3 (tiga) bentuk kerjasama tersebut ialah dengan sistem konsesi, 

kontrak karya, dan kontrak bagi hasil. Dari ketiga bentuk ini, bentuk paling 

ideal yang hingga saat ini digunakan di Indonesia adalah bentuk kontrak bagi 

hasil. Kontrak bagi hasil seiring dengan perkembangan jaman selalu mengalami 

perubahan-perubahan. Namun salah satu prinsip yang menjadi ciri utama dari 

kontrak bagi hasil sejak pertama kali dicetuskan hingga saat ini adalah prinsip 

pengembalian biaya produksi atau yang biasa disebut cost recovery. Sedangkan 

konsep gross split dalam kontrak bagi hasil merupakan hasil pengembangan 

baru di Indonesia yang baru diatur melalui Permen Gross Split. Kehadiran 

peraturan menteri ini membawa perubahan terhadap konsep cost recovery yang 

selama ini dikenal dan diamanatkan dalam PP Hulu Migas. Sehingga terdapat 

suatu pertentangan secara vertikal antara Permen Gross Split dengan PP Hulu 

Migas. 

2. Penulis menyimpulkan bahwa meskipun terdapat asas hukum yang menyatakan 

bahwa peraturan yang lebih tinggi mengalahkan/ mengesampingkan peraturan 

yang lebih rendah, namun terhadap hal tersebut dapat dilakukan pengecualian. 

Salah satu teori yang mendukung pendapat ini ialah teori infra-constitutional 
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mutation dimana peraturan yang lebih rendah, meskipun bertentangan dengan 

peraturan yang lebih tinggi, justru dapat mengesampingkan peraturan yang 

lebih tinggi.  Sehingga Permen Gross Split yang hendak membuat kontrak bagi 

hasil dengan sistem gross split dapat mengesampingkan PP Hulu Migas yang 

menginginkan kontrak bagi hasil dengan sistem cost recovery. Implikasi dari 

dapat dipertahankannya Permen Gross Split, maka kontrak bagi hasil gross split 

yang telah dibuat berdasarkan Permen gross split dapat dipertahankan sebagai 

perjanjian yang sah. 

5.2 Saran 

 Saran yang penulis sampaikan ialah agar pemerintah, dalam segala kegiatan 

pembuatan peraturan haruslah berpegang teguh kepada prinsip-prinsip pembuatan 

peraturan perundang-undangan. Saran yang penulis maksudkan ialah agar dalam 

melakukan suatu perubahan ketentuan  yang tertuang dalam produk hukum, maka 

perubahan tersebut haruslah dituangkan dalam suatu produk hukum yang tepat, 

yaitu yang sejajar dengan ketentuan yang akan diubah.  Penyimpangan yang 

dilakukan pemerintah dapat dimengerti dalam kondisi tertentu, namun 

penyimpangan tersebut tidaklah boleh berlarut-larut bahkan mencapai satu tahun 

penyimpangan sebagaimana topik pembahasan tulisan ini. Oleh sebab itu jika 

pemerintah hendak mengubah suatu ketentuan melalui produk hukum yang lebih 

rendah agar perubahan tersebut dapat terjadi lebih cepat, maka disaat yang 

bersamaan pemerintah seharusnya membuat juga rancangan perubahan peraturan 

yang setingkat dengan hal yang akan diubah tersebut. Sehingga penyimpangan 

yang terjadi (pertentangan antara aturan yang lebih rendah dengan yang lebih 
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tinggi) tidaklah berlangsung dalam jangka waktu yang lama, melainkan sesegera 

mungkin dilakukan penyesuaian dalam tingkat peraturan yang tinggi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




