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BAB I 

PENDAHULUAN 

 
1.1      Latar Belakang 

 
Ubi societas ibi ius. Kalimat ini bermakna: “dimana ada masyarakat, disitu 

ada hukum”. Jika lebih jauh dijelaskan, maka hukum itu terbentuk di dalam 

masyarakat untuk memungkinkan setiap manusia menjalani kehidupannya dengan 

wajar dan bermartabat untuk tujuan mewujudkan kebahagiaan.1 Hal ini sejalan 

dengan pendapat yang dikemukakan oleh Soedjono Dirdjosisworo : 

“Hukum adalah gejala sosial, ia baru berkembang di dalam 

kehidupan manusia bersama. Ia tampil dalam menserasikan 

pertemuan antar kebutuhan dan kepentingan warga 

masyarakat, baik yang sesuai ataupun yang saling 

bertentangan. Hal ini selalu berlangsung karena manusia 

senantiasa hidup bersama dalam suasana saling 

ketergantungan”2 

Oleh sebab itulah masyarakat akan selalu membutuhkan kehadiran hukum, karena 

pada dasarnya setiap ketentuan hukum berfungsi mencapai tata tertib antar 

hubungan manusia dalam kehidupan sosial, dan hukum juga hadir untuk menjaga 

supaya selalu terwujud keadilan dalam kehidupan sosial (masyarakat).3 

                                                        
 1 Arief Sidharta, Sari Kuliah Pengantar Ilmu Hukum (Bandung: Fakultas Hukum 
Universitas Katolik Parahyangan, 2011).hal.106. 
 2 Soedjono Dirdjosisworo, Pengantar Ilmu Hukum, 14th ed. (Jakarta: PT.Raja Grafindo 
Persada, 1983). hal.5. 
 3 Abdoel Djamali, Pengantar Hukum Indonesia, ed. PT. Raja Grafindo Persada, 18th ed. 
(Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada, 2005). hal.2 
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 Seiring dengan perkembangan di berbagai sektor kehidupan manusia, maka 

masyarakat secara keseluruhan pun ikut mengalami perubahan dan perkembangan. 

Adapun sektor-sektor yang mengalami perkembangan pada era ini antara lain di 

bidang teknologi elektronik4, teknologi informasi5, industri6, dan berbagai sektor 

kehidupan manusia lainnya termasuk juga sektor minyak dan gas bumi (untuk 

selanjutnya disebut Migas). Migas merupakan sumber daya alam penting bagi 

kehidupan manusia. Dapat dilihat bahwa dalam kehidupan sehari-hari, hampir 

selalu dijumpai produk-produk yang berasal dari minyak bumi dan gas bumi, baik 

produk yang berasal dari kilang minyak atau produk petrokimia.7  

Sebagai contoh, hasil produksi Migas yang digunakan secara umum yaitu 

bahan bakar untuk alat transportasi, bahkan sampai kepada hasil Migas yang kita 

gunakan untuk kegiatan memasak sehari-hari. Terkhususnya dalam wilayah negara 

kita kegiatan pencarian dan penggunaan minyak secara sederhana sudah dimulai 

sejak hampir 150 tahun yang lalu. Hal ini terbukti dari sejak tahun 1871, dimana 

orang-orang Belanda telah mulai mengebor daerah-daerah perembesan minyak 

dalam usaha memperoleh minyak untuk disaring menjadi minyak lampu.8 Implikasi 

logis dari perubahan ini ialah adanya atau berkembangnya aturan-aturan hukum 

                                                        
 4 Berdasarkan data yang di terbitkan eMarketer dalam databoks.katadata.co.id 
menunjukan bahwa penggunaan ponsel pintar/ smartphone di Indonesia pada tahun 2017 adalah 
74,9 juta dan diperkirakan akan menjadi 92 juta di tahun 2019. 
 5 Berdasarkan riset We Are Social dan Hootsuite 2017, pengguna internet di Indonesai 
tumbuh 51% dalam waktu 1 tahun, terbesar di Dunia 
 6 Indikator Ekonomi Desember 2016 yang dirilis Badan Pusat Statistik menunjukan bahwa 
investasi asing yang masuk ke Indonesia mencapai 57% dari total investasi asing. 
 7 Sukanto Reksohadiprodjo, Industri Minyak Dan Gas Bumi (Yogyakarta: BPFE, 1986). 
hal.1. 
 8 Alex Hunter, Industri Perminyakan Indonesia (Jakarta: PT.Badan Penerbit Indonesia 
Raya, 1974).hal.3. 
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baru yang cakupannya menjadi semakin luas agar dapat mengakomodir sektor-

sektor yang semakin berkembang tersebut, termasuk juga sektor Migas. 

Jika kita berbicara mengenai sektor Migas, maka kita harus mengerti bahwa 

sektor Migas selalu berbicara tentang hajat hidup orang banyak.  Sesuai dengan 

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 (selanjutnya disebut 

UUD NRI 1945) sebagai landasan hukum tertinggi yang kita miliki di negara ini, 

Migas yang berkaitan dengan hajat hidup orang banyak termasuk ke dalam ranah 

pengaturan Pasal 33. Dalam Pasal 33 ayat (3) UUD NRI 1945 dinyatakan “Bumi 

dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan 

dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat” 

“Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945 secara komprehensif 

mengatur etika berbangsa dan bernegara, mengatur konsep 

demokrasi ekonomi dan manajemen pengelolaan sumber 

daya ekonomi nasional. Pasal 33 merupakan bagian dari bab 

kesejahteraan sosial. Sehingga kesejahteraan sosial 

merupakan visi dari tujuan berbangsa dan bernegara bagi 

bangsa Indonesia.”9  

Pasal 33 ayat 2 UUD NRI 1945 menyatakan bahwa “Cabang-cabang 

produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak 

dikuasai oleh negara.” Ketentuan pasal ini menjadi sangat penting bagi bangsa 

Indonesia mengingat betapa kayanya negara kita akan sumber daya alam, baik yang 

bersifat terbarukan maupun yang tidak terbarukan. Hal ini dibuat agar sumber daya 

alam yang kita miliki tidak semata-mata dimiliki atau di“privatisasi” oleh pihak 

                                                        
 9 Sutadi Pudjo Utomo, Kontrak Production Sharing Pengembangan Kerja Sama Budaya 
Pedesaan Indonesia, ed. Liza Sjahrial (Jakarta, 2001). hal.56. 
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swasta, melainkan dapat dirasakan manfaatnya oleh seluruh bangsa Indonesia. 

Cita-cita ini sejalan dengan asas yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 22 

Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi (Selanjutnya disebut UU Migas) 

dimana dalam Pasal 2 UU Migas disebutkan “penyelenggaraan kegiatan usaha 

Minyak dan Gas Bumi berasaskan ekonomi kerakyatan, keterpaduan, manfaat, 

keadilan, keseimbangan, pemerataan, kemakmuran bersama dan kesejahteraan 

rakyat banyak, keamanan, keselamatan, dan kepastian hukum serta berwawasan 

lingkungan”. 

Migas merupakan salah satu sektor yang memberikan sumbangan besar 

bagi pendapatan negara. Berdasarkan data kementerian keuangan yang didapat dari 

detik.finance10, pada tahun 2012 total penerimaan negara dari Migas mencapai 

301,6 triliun rupiah. Pada tahun 2013 total penerimaan negara dari Migas naik 

menjadi 305,3 triliun rupiah. Pada tahun 2014, penerimaan negara dari Migas 

melonjak lagi sampai 319,7 triliun rupiah.   

Memasuki tahun 2015 pendapatan negara dari Migas turun sampai 135,1 

triliun rupiah dan di tahun 2016 mengalami penurunan lagi hingga hanya mencapai 

84,7 triliun rupiah. Namun begitu, meskipun pendapatan dari sekor Migas 

mengalami penurunan dalam 2 tahun terakhir, namun sektor ini tetap terbukti 

merupakan salah satu sektor yang memberikan sumbangan besar bagi bangsa 

Indonesia. Bahkan Kementerian Keuangan Republik Indonesia melansir target 

                                                        
 10 Michael Agustinus, “Penerimaan Negara Dari Migas Turun Rp 235 T Dalam 2 Tahun,” 
Detik.finance, last modified 2017, accessed June 5, 2017, 
http://finance.detik.com/energi/3504809/penerimaan-negara-dari-migas-turun-rp-235-t-dalam-2-
tahun. 
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pendapatan negara bukan pajak dari Migas berpotensi meningkat dalam rancangan 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Penyesuaian 2017 mendatang. Hal ini 

terjadi karena Indonesian Crude Price (harga minyak mentah Indonesia) 

diasumsikan bergerak di angka US$50 per barel karena harga minyak mengalami 

kecenderungan peningkatan.11 

Keseriusan negara dalam penguasaan cabang-cabang produksi 

terkhususnya penguasaan atas sumber daya alam pada umumnya dan peguasaan 

atas Migas yang terdapat dibawah bumi Indonesia pada khususnya dibuktikan 

dengan adanya peraturan-peraturan12 dan lembaga-lembaga yang terkait dengan 

Migas13. Konsep penguasaan negara atas Migas dapat dilihat dari bunyi Pasal 4 

ayat (1) UU Migas. Pasal tersebut menyatakan “Minyak dan Gas Bumi sebagai 

sumber daya alam strategis takterbarukan yang terkandung di dalam Wilayah 

Hukum Pertambangan Indonesia merupakan kekayaan nasional yang dikuasai oleh 

negara”.  

Pada ayat ke (2) disebutkan bahwa “Penguasaan oleh negara sebagaimana 

dimaksud dalam ayat (1) diselenggarakan oleh Pemerintah sebagai pemegang 

Kuasa Pertambangan”. Kuasa pertambangan atau mining rights adalah suatu 

konsep yang unik. Karena konsep ini memberikan hak eksklusif kepada 

pemegangnya untuk melakukan kegiatan tambang/mining di tanah negara atau 

                                                        
 11 Galih Gumelar, “Kemenkeu: Penerimaan Negara Dari Migas Berpotensi Meningkat,” 
CNN, last modified 2017, accessed June 5, 2017, 
http://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20170518135938-78-215709/kemenkeu-penerimaan-
negara-dari-migas-berpotensi-meningkat/. 
 12 Peraturan-perturan dimaksud ialah UU Migas dan peraturan pelaksananya. 
 13 Lembaga yang dimaksud tertutama ialah Kementrian Energi dan Sumber Daya Mineral, 
Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi 
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dengan kata lain, untuk mengambil kekayaan sumber daya alam yang dimiliki 

bangsa Indonesia. Selain itu, Pasal 1 ayat (5) UU Migas menyatakan “Kuasa 

Pertambangan adalah wewenang yang diberikan Negara kepada Pemerintah untuk 

menyelenggarakan kegiatan Eksplorasi dan Eksploitas”. Dimana kedua hal tersebut 

selalu berbicara tentang kegiatan hulu Migas.14  

Untuk dapat menjalankan kuasa pertambangan yang diberikan oleh 

negara15, pemerintah membuat suatu badan pelaksana yang dibentuk untuk 

melakukan pengendalian kegiatan usaha hulu16 yaitu Badan Pelaksana Minyak dan 

Gas Bumi (untuk selanjutnya disebut BP Migas) yang sekarang menjadi Satuan 

Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi 

(selanjutnya disebut SKK Migas).17 SKK Migas tentu akan sangat bergantung 

kepada Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (selanjutnya disebut 

ESDM). Karena kementrian ESDM dalam hal ini Menteri ESDM melakukan 

pembinaan, koordinasi dan pengawasan penyelenggaraan pengelolaan kegiatan 

usaha hulu Migas.18 Hal ini sejalan pula dengan kedudukan SKK migas yang diatur 

lebih spesifik dalam Peraturan Menteri ESDM Nomor 9 Tahun 2013 tentang 

Organisasi dan Tata Kerja SKK Migas.19 

                                                        
 14 Sesuai dengan pasal 5 UU Migas   
 15 Sesuai dengan pasal 4 ayat (2) UU Migas 
 16 Sesuai dengan pasal 4 ayat (3) UU Migas 
 17 Dilatarbelakangi oleh Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 36/PUU-X/2012 tanggal 
13 November 2012 yang menyatakan BP Migas bertentangan dengan undang-undang dasar dan 
melalui Peraturan Presiden Nomor 9 tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pengelolaan Kegiatan 
Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi, fungsi dan tugas dari BP Migas dialihkan kepada. Selain 
SKK Migas 
 18 Sesuai dengan pasal 1 Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan 
Pengelolaan Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi 

 19 Pasal 1 ayat 1 dalam Peraturan Menteri ESDM Nomor 9 Tahun 2013 tentang Organisasi 
dan Tata Kerja SKK Migas menyebutkan “Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegia.tan Usaha Hulu 
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Kegiatan hulu Migas di Indonesia, selain diatur dalam UU Migas, diatur 

juga di dalam peraturan turunannya yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 

2004 tentang Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi sebagaimana terakhir 

diubah dengan PP 55 Tahun 2009 (untuk selanjutnya disebut PP Hulu Migas). 

Dalam perkembangannya, Kementrian ESDM banyak mengeluarkan aturan-aturan 

yang berbentuk sebuah peraturan menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (untuk 

selanjutnya disebut Permen ESDM) sebagai bentuk penetapan kebijakan-kebijakan 

di bidang Migas. Pada tanggal 24 Juli 2017, wakil menteri ESDM Arcandra Tahar 

mengatakan bahwa pada tahun ini (2017) sudah ada sekitar 42-43 Permen ESDM.20 

Tentu Permen ESDM bukanlah sebuah produk yang baru muncul di tahun ini. 

Namun Permen ESDM yang muncul di tahun ini banyak mendapatkan sorotan 

publik karena dinilai banyak yang menghambat investasi21 dan terlebih lagi ada 

beberapa peraturan menteri yang dinilai bertentangan dengan peraturan di atasnya.  

Pertentangan sebuah peraturan menteri dengan peraturan diatasnya baik itu 

peraturan pemerintah maupun undang-undang tentu menimbulkan permasalahan 

dan kerugian. Hal ini dapat dilihat salah satunya dengan adanya gugatan uji materi 

yang sudah diajukan terhadap beberapa Permen ESDM karena dinilai bertentangan 

                                                        
Minyak dan Gas Bumi yang selanjutnya disebut SKK Migas melaksanakan penyelenggaraan 
pengelolaan kegiatan usaha hulu minyak dan gas bumi di bawah pembinaan, koordinasi, dan 
pengawasan Menteri Energi  dan Sumber Daya Mineral” 
 20 Ihsanuddin, “Ditegur Jokowi, Kementerian ESDM Evaluasi Peraturan Yang Persulit 
Pengusaha,” Kompas.com, last modified 2017, accessed September 26, 2017, 
http://nasional.kompas.com/read/2017/07/24/15594831/ditegur-jokowi-kementerian-esdm-
evaluasi-peraturan-yang-persulit-pengusaha. 
 21 Disfiyant Glienmourinsie, “Presiden Diminta Tegas Batalkan Permen ESDM,” 
Sindonews, last modified 2017, accessed September 26, 2017, 
https://ekbis.sindonews.com/read/1223838/34/presiden-diminta-tegas-batalkan-permen-esdm-
1500975680. 
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dengan peraturan diatasnya.22 Kejadian pertentangan antara Permen ESDM dengan 

aturan diatasnya pun tercatat pernah mengakibatkan dibatalkannya suatu Permen 

ESDM yaitu Permen ESDM Nomor 7 Tahun 2012 tentang Peningkatan Nilai 

Tambah Mineral Melalui Kegiatan Pengolahan dan Permurnian Mineral, yang oleh 

Mahkamah Agung Republik Indonesia dibatalkan karena dinilai terdapat 

pertentangan perintah pasal dalam objek hak uji materi tersebut.23 Terkususnya di 

tahun 2017, Yusri Usman, Direktur Eksekutif Center of Energy and Resources 

Indonesia menuliskan bahwa Kementerian ESDM seakan memiliki hobi baru yaitu 

menerbitkan peraturan menteri, sehingga apakah peraturan menteri itu sesuai 

dengan undang-undang dan peraturan pemerintah adalah urusan belakangan.24 

Di bidang hulu Migas, pada awal tahun 2017 ini, tepatnya pada tanggal 13 

Januari 2013, Menteri ESDM juga menetapkan suatu produk hukum baru yaitu 

Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 08 tahun 2017 tentang 

Kontrak Bagi Hasil Gross Split sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri 

Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor  52 tahun 2017 tentang perubahan atas 

Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 08 tahun 2017 tentang 

                                                        
 22 Permen ESDM nomor 5 dan 6 tahun 2017 sudah diajukan uji materi oleh Koalisi 
Masyarakat Sipil Pengawal Konstitusi Sumber Daya Alam, namun gugatan ditolak oleh MA.Dapat 
dilihat dalam berita Dinda Audriene, “Gugatan Uji Materil Aturan Minerba Pemerintah Ditolak 
MA,” CNN Indonesia, last modified 2017, accessed September 26, 2017, 
https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20170815180355-85-234949/gugatan-uji-materil-aturan-
minerba-pemerintah-ditolak-ma/. 
 23 “MA Cabut Permen ESDM Tentang Ekspor Bijih Mineral Setengah Jadi,” Pemerintah 
Provinsi Kalimantan Barat Dinas Energi Dan Sumber Daya Mineral, last modified 2013, accessed 
September 26, 2017, https://distamben.kalbarprov.go.id/ma-cabut-permen-esdm-tentang-ekspor-
bijih-mineral-setengah-jadi/. 
 24 Yusri Usman., “Gawat..!!! Permen ESDM 42 Diduga Akan Merampok Kewenangan 
Kementerian BUMN,” LasserNewsToday- Jakarta, last modified 2017, accessed September 26, 
2017, http://www.lassernewstoday.com/berita/nasional/gawat-permen-esdm-42-diduga-akan-
merampok-kewenangan-kementerian-bumn/. 
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Kontrak Bagi Hasil Gross Split (selanjutnya disebut Permen Gross Split). Dimana 

melalui Permen Gross Split, dilakukan suatu perubahan terhadap bentuk kontrak 

bagi hasil/ production sharing contract yang selama ini kita kenal dalam PP Hulu 

Migas. Jika selama ini PP Hulu Migas mengamanatkan suatu bentuk kontrak bagi 

hasil dengan sistem cost recovery atau pengembalian biaya yang telah 

dikeluarkan25, maka Permen Gross Split hadir dengan suatu terobosan yang 

merubah kontrak tersebut.  

Sistem cost recovery dalam kontrak bagi hasil akan diubah menjadi sistem 

gross split atau bagi kotor. Atau dengan kata lain, akan muncul kontrak bagi hasil 

jenis baru yang menghilangkan prinsip cost recovery dan merubahnya menjadi 

suatu kontrak bagi hasil dengan sistem gross split. Dimana dalam peraturan menteri 

ini, kontrak bagi hasil gross split didefinisikan sebagai suatu kontrak bagi hasil 

dalam kegiatan usaha hulu minyak dan gas bumi berdasarkan prinsip pembagian 

gross produksi tanpa mekanisme pengembalian biaya operasi.26 

Dalam Permen Gross Split diatur bahwa setiap blok Migas atau wilayah 

kerja yang jangka waktu kontraknya akan berakhir dan tidak diperpanjang akan 

wajib menggunakan kontrak bagi hasil gross split. Permasalahan yang terjadi ialah, 

dasar hukum keberlakuan dari kontrak bagi hasil gross split yang ada saat ini 

(antara pemerintah dengan Offshore North West Java milik Pertamina Hulu Energi) 

dan yang akan menyusul di kemudian hari hanya di dasarkan pada sebuah Permen 

ESDM. Sedangkan dasar keberlakuan kontrak bagi hasil dengan sistem cost 

                                                        
 25 Pasal 56 ayat (1) dan (2) PP Hulu Migas 
 26 Pasal 1 ayat (7) Permen Gross Split 
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recovery adalah dengan peraturan pemerintah yang secara hierarkis lebih tinggi jika 

dibandingkan dengan Permen ESDM. 

 Hal ini menimbulkan permasalahan dan kritikan yaitu sebuah peraturan 

menteri yang berkedudukan lebih rendah dari pada peraturan pemerintah, 

melakukan perubahan atas bentuk kontrak bagi hasil yang selama ini dijalankan 

yaitu dengan sistem cost recovery, menjadi kontrak bagi hasil dengan sistem gross 

split. Padahal sejatinya PP Hulu Migas mengamanatkan bentuk kontrak bagi hasil 

dengan sistem cost recovery.  

 Pertentangan ini terjadi hampir satu tahun lamanya. Karena baru pada akhir 

tahun 2017, esksistensi dari kontrak bagi hasil dengan sistem gross split diakui 

keberadaannya dalam peraturan yang setingkat dengan PP Hulu Migas. Peraturan 

dimaksud ialah Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2017 tentang Perlakuan 

Perpajakan Pada Kegiatan Usaha Hulu Migas Dengan Kontrak Bagi Hasil Gross 

Split (selanjutnya disebut PP Perpajakan Gross Split) yang ditetapkan tanggal 27 

Desember 2017 dan diundangkan 28 Desember 2017.27 Maka dalam penelitian ini, 

penulis akan memfokuskan diri dalam pertentangan antara Permen Gross Split 

dengan PP Hulu Migas mengenai penerapan sistem gross split dalam kontrak bagi 

hasil pada tahun 2017, terkhususnya sebelum diundangkannya PP Perpajakan 

Gross Split. Atas dasar inilah, penulis melakukan penelitian yang mengangkat judul 

“PENGESAMPINGAN ASAS HUKUM LEX SUPERIOR DEROGAT LEGI 

INFERIORI DALAM KEGIATAN SEKTOR HULU MINYAK DAN GAS 

                                                        
 27 Ardan Adhi Chandra, “Jokowi Teken Aturan Tentang Pajak Gross Split,” detikFinance, 
last modified 2017, accessed February 1, 2017, https://finance.detik.com/energi/3790427/jokowi-
teken-aturan-tentang-pajak-gross-split. 
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BUMI DI INDONESIA PADA TAHUN 2017 (PERTENTANGAN 

PENERAPAN SISTEM GROSS SPLIT DENGAN SISTEM COST 

RECOVERY)”. 

1.2  Rumusan Masalah 

 Berdasarkan latar belakang diatas, maka penulis merumuskan permasalahan 

sebagai berikut: 

1.  Bagaimanakah pengaturan kegiatan usaha hulu minyak dan gas bumi di 

Indonesia berdasarkan instrumen hukum yang ada? 

2. Bagaimanakah dampak penerapan kontrak bagi hasil (gross split) 

berdasarkan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 08 

tahun 2017 tentang Kontrak Bagi Hasil Gross Split (sebagaimana diubah 

dengan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor  52 

tahun 2017 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Energi dan Sumber 

Daya Mineral Nomor 08 tahun 2017 tentang Kontrak Bagi Hasil Gross 

Split) pada tahun 2017 ? 

1.3 Tujuan Penelitian 

1.  Untuk mengetahui pengaturan kegiatan usaha hulu minyak dan gas bumi di 

Indonesia berdasarkan instrumen hukum yang ada. 

2. Untuk mengetahui dampak penerapan kontrak bagi hasil (gross split) 

berdasarkan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 08 

tahun 2017 tentang Kontrak Bagi Hasil Gross Split (sebagaimana diubah 

dengan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor  52 

tahun 2017 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Energi dan Sumber 
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Daya Mineral Nomor 08 tahun 2017 tentang Kontrak Bagi Hasil Gross 

Split) pada tahun 2017. 

1.4    Manfaat Penelitian 

Manfaat penelitian ini dibagi menjadi 2 (dua) sisi yaitu: 

1.4.1  Manfaat Teoritis 

Secara teoritis, hasil penulisan hukum ini diharapkan dapat menjadi 

bahan kajian lebih lanjut bagi peneliti dan pengembang ilmu berikutnya 

terkhususnya dalam bidang hukum  kontrak pada umumnya dan kontrak 

bagi hasil gross split pada khususnya, dan juga untuk memperkayara koleksi 

khazanah pengetahuan untuk kepentingan ilmiah. 

1.4.2  Manfaat Praktis 

Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi salah 

satu sumber pemikiran/ masukan demi perkembangan sistem kontrak bagi 

hasil gross split. Terkhusunya untuk pemerintah sebagai regulator yang 

membuat peraturan-peraturan di bidang Migas. Saran yang diberikan dalam 

penelitian ini diharapkan dapat menjadi salah satu opsi bagi pemerintah 

untuk menyelesaikan permasalahan pertentangan peraturan terkait dengan 

sistem gross split dalam kontrak bagi hasil. 

1.5    Sistematika Penelitian 

Penulis membagi tulisan ini kedalam 5 bab, dan setiap bab akan dibagi 

kedalam sub-bab masing-masing. Setiap bab dan sub bab disusun secara sistematis 

untuk mempermudah pemahaman atas tulisan ini dan untuk memberikan 

pemahaman yang runut bagi pembaca. Adapun bab-bab itu ialah: 
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1. BAB I tentang PENDAHULUAN, merupakan bab yang berisi tentang latar 

belakang masalah sehingga diangkatnya tulisan ini, rumusan masalah yang 

memberikan gambaran yang akan diteliti oleh penulis, tujuan penelitian 

yaitu hasil yang hendak dicapai, manfaat penelitian, dan sistematika 

penelitian yang berisi gambaran umum penelitian ini. 

2. BAB II tentang TINJAUAN PUSTAKA, merupakan bab yang berisi 

kerangka teori, yang adalah kumpulan teori dan prinsip-prinsip umum atas 

segala hal yang akan ditulis oleh penulis terkhususnya terkait kontrak bagi 

hasil dan peraturan perundang-undangan, dan juga berisi landasan 

konseptual yang merupakan rangkuman konsep-konsep yang diambil dari 

judul penelitian ini. 

3. BAB III tentang METODOLOGI PENELITIAN, merupakan bab yang 

berisi tentang tata cara pembuatan tulisan ini mulai dari jenis penelitian, 

metode penelitian, sumber data, keaslian penelitian, teknik pengumpulan 

data, dan teknik analisa dan pengolahan data 

4. BAB IV tentang PEMBAHASAN, merupakan bab yang berisi tentang 

pembahasan dari rumusan masalah. Yang berisi tentang penjelasan 

mengenai pengaturan kontrak bagi hasil gross split di Indonesia dan juga 

tentang validitas dari kontrak bagi hasil dengan sistem gross split yang 

dibuat berdasarkan Permen Gross Split. 

5. BAB V tentang KESIMPULAN DAN SARAN, merupakan bab yang berisi 

tentang kesimpulan dari penelitian ini dan saran yang mengikutinya 

berdasarkan hasil penelitian. 




