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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

 

1.1 Latar Belakang 

Minyak dan gas bumi merupakan satu jenis sumber daya energi sebagai 

bahan galian vital dan strategis. Dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 

2001 tentang Minyak dan Gas Bumi (“UU Migas”), pengertian minyak bumi 

adalah hasil proses alami berupa hidrokarbon yang kondisi tekanan dan 

temperatur atmosfir berupa fase cair atau padat, termasuk aspal, lilin mineral 

atau ozokerit, dan bitumen yang diperoleh dari proses penambangan, tetapi 

tidak termasuk batubara atau endapan hidrokarbon lain yang berbentuk padat 

ruang diperoleh dari kegiatan yang tidak berkaitan dengan kegiatan usaha 

minyak dan gas bumi.
1
 Sedangkan gas bumi adalah hasil proses alami berupa 

hidrokarbon yang dalam kondisi tekanan dan temperatur atmosfir berupa fase 

gas yang diperoleh dari proses penambangan minyak dan gas bumi.
2
  

Dalam pembangunan ekonomi nasional, minyak dan gas bumi (“Migas”) 

mempunyai peranan penting. Migas merupakan komoditas penting, tidak saja 

pada masa lalu dan saat ini, tetapi juga masih akan berperan sebagai 

penyumbang terbesar energi dunia beberapa dekade ke depan.
3

  Dalam 

pembangunan nasional, Migas mempunyai peranan penting terutama sebagai 

sumber energi di dalam negeri, sumber penerimaan negara dan devisa dan 

                                                        
1
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2 Undang-Undang No. 22 Tahun 2001 Pasal 1 butir 2. 
3
 Benny Lubiantara, Ekonomi Migas Tinjauan Aspek Komersial Kontrak Migas. (Jakarta: 
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bahan baku industri.
4
 Dalam rencana perdagangan dan Anggaran Pendapatan 

dan Belanja Negara (APBN), sektor Migas memberikan sumbangan sangat 

berarti dalam penerimaan rutin.
5
 Maka dari itu penyediaan dan pemanfaatan 

bahan bakar Migas menjadi bagian yang mempunyai peranan yang sangat 

penting dalam perekonomian nasional, sehingga pengelolaannya harus dapat 

dilaksanakan secara optimal. 

Dengan diundangkannya UU Migas pada tanggal 23 November 2001 

sebagai pengganti Undang-Undang Nomor 44 Prp. Tahun 1960 dan Undang-

Undang Nomor 8 Tahun 1971, yang dimaksudkan sebagai “Legal Instrument” 

guna mewujudkan kegiatan usaha Migas yang mandiri, andal, transparan, 

berdaya saing, efisien dan berwawasan pelestarian lingkungan serta 

mendorong perkembangan potensi dan peranan nasional di kegiatan usaha 

Migas. Secara garis besar faktor yang melatarbelakangi lahirnya UU Migas, 

antara lain: industrialisasi, globalisasi, krisis ekonomi, privatisasi badan usaha 

milik negara dan reformasi hukum, yang didorong oleh politik hukum 

nasional dan dengan adanya UU Migas menegaskan bahwa kegiatan usaha 

Migas berasaskan ekonomi kerakyatan, keterpaduan, manfaat, keadilan, 

keseimbangan, pemerataan, kemakmuran bersama dan kesejahteraan rakyat 

banyak, keamanan, keselamatan dan kepastian hukum serta berwawasan 

lingkungan. Penetapan UU Migas jelas merupakan sejarah baru dalam 

perkembangan industri Migas dikarenakan adanya perubahan yang sangat 

                                                        
4  
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mendasar dan menyeluruh antara lain berkaitan dengan pengertian konsepsi 

penguasaan Negara, pola usaha dan pembinaan dan pengawasan.
6
 

Dalam tataran teoritis dan operasional penetapan UU Migas merupakan 

langkah pembaharuan hukum di dalam industri Migas, dimana mengingat 

esensi pengaturan yang terkandung dalam UU tersebut merupakan 

pembaharuan yang sangat mendasar dalam meletakkan dasar-dasar kebijakan 

penataan sektor usaha Migas yang modern, efisien dan mampu bersaing.
7
 

Dalam UU Migas disebutkan bahwa kegiatan pengusahaan Migas 

disebutkan bahwa kegiatan pengusahaan Migas terdiri atas:
8
 

1. Kegiatan Usaha Hulu yang mencakup:
9
 

a. Eksplorasi 

Kegiatan yang bertujuan memperoleh informasi mengenai 

kondisi geologi untuk menemukan dan memperoleh 

perkiraan cadangan Migas di Wilayah Kerja yang 

ditentukan. 

b. Eksploitasi 

Rangkaian kegiatan yang berujuan untuk menghasilkan 

Migas di Wilayah KErja yang ditentukan, yang terdiri atas 

pengeboran dan penyelesaian sumur, pembangunan sarana 

pengangkutan, penyimpanan, dan pengolahan untuk 

                                                        
6 M. Teguh Pamuji, Pengaruh Globalisasi Terhadap Pengaturan Minyak dan Gas Bumi. 

(Tesis: Fakultas Hukum Universitas Indonesia,Jakarta,2002), hlm 63 
7  M. Teguh Pamuji, Pengaruh Globalisasi Terhadap Pengaturan Minyak dan Gas 

Bumi.op.cit, hlm 91 
8 Pasal 5 Undang-Undang No. 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi, LNRI 

Tahun 2001 Nomor 136 
9
 Undang-Undang No. 22 Tahun 2001 Pasal 1 butir 8 dan 9 
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pemisahan dan pemurnian Migas di lapangan serta kegiatan 

lain yang mendukungnya. 

2. Kegiatan Usaha Hilir yang mencakup:
10

 

a. Pemurnian dan Pengolahan; 

Usaha untuk mempertinggi mutu dan untuk memperoleh 

bagian-bagian bahan-bahan galian migas yang dapat 

dipergunakan. 

b. Pengangkutan; 

Segala usaha pemindahan bahan-bahan galian migas dari 

daerah-daerah eksploitasi atau tempat-tempat pemurnian 

dan pengolahan. 

c. Penyimpanan; 

Kegiatan penerimaan, pengumpulan, penampungan, dan 

pengeluaran migas, bahan bakar minyak, bahan bakar gas 

dan atau hasil olahan pada lokasi di atas atau di bawah 

tanah untuk tujuan komersial. 

d. Niaga (Pemasaran). 

Merupakan tahap akhir dimana terdiri dari pembelian, 

penjualan, ekspor dan impor migas serta hasil olahan 

lainnya. 

 Dalam kegiatan usaha hulu Migas dilaksanakan dan dikendalikan melalui 

Kontrak Kerja Sama dan dilaksanakan oleh Badan Usaha
11

 dan Bentuk Usaha 

                                                        
10

 Pasal 1 butir e dan f Undang-Undang No. 44 Prp. Tahun 1960 tentang: Pertambangan 

Minyak dan Gas Bumi 
11

 Badan Usaha adalah perusahaan berbentuk badan hukum yang menjalankan jenis usaha 

bersifat tetap, terus-menerus dan didirikan sesuai dengan paraturan perundang-undangan 
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Tetap
12

. Kepada setiap Badan Usaha atau Bentuk Usaha Tetap hanya diberi 1 

(satu) Wilayah Kerja
13

. Jangka waktu Kontrak Kerja Sama dilaksanakan 

paling lama 30 (tiga puluh) tahun dan dapat mengajukan perpanjangan paling 

lama 20 (dua puluh) tahun.
14

 

 Berkaitan dengan Kegiatan Usaha Hulu Migas maka dapat disimpulkan 

bahwa penguasaan masih dikuasai oleh Negara, hal ini sejalan dengan Pasal 

33 UUD 1945 yang merupakan salah satu Undang-Undang yang mengatur 

tentang pengertian perekonomian, pemanfaatan sumber daya alam, dan 

prinsip perekonomian nasional. Namun dalam pengusahaannya dilakukan 

oleh kontraktor baik itu Badan Usaha dan atau Bentuk Usaha Tetap dengan 

cara bagi hasil dengan Negara.
15

 Berdasarkan keterangan di atas, 

pengusahaan Migas diperlukan suatu pihak ketiga yang dalam hal ini 

kontraktor sebagai investor baik yang merupakan Penanaman Modal Dalam 

Negeri maupun Penanaman Modal Asing. 

 Mekanisme kerja sama tersebut telah diatur dalam UU Migas dan 

peraturan pelaksanaannya PP No. 35 Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha 

Hulu Migas jo. PP No. 34 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Peraturan 

Pemerintah Nomor 35 Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hulu Migas. 

                                                                                                                                                        
yang berlaku serta bekerja dan berkedudukan dalam wilayah Negara Kesatuan Republik 

Indonesia. Undang-Undang No.22 Tahun 2001 Pasal 1 butir 17. 
12

 Bentuk Usaha Tetap adalah badan usaha yang didirikan dan berbadan hukum di luar 

wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang melakukan kegiatan di wilayah 

Negara Kesatuan Republik Indonesia dan wajib mematuhi peraturan perundang-undangan 

yang berlaku di Republik Indonesia. Undang-Undang No. 22 Tahun 2001 Pasal 1 butir 

18. 
13  Wilayah Kerja adalah daerah tertentu di dalam Wilayah Hukum Pertambangan 

Indonesia untuk pelaksanaan Eksplorasi dan Eksploitasi. Undang-Undang No.22 Tahun 

2001 Pasal 1 butir 16. 
14  Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi, “Pokok-pokok Pengusahaan Kegiatan 

Minyak dan Gas Bumi”, Makalah, (Jakarta:Bagian Perundang-undangan, 2005) 
15

 Ibid., Pasal 1 
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Dalam UU Migas pada dasarnya membuka peluang bagi pengusahaan 

kegiatan usaha Migas, kesempatan tersebut dibuka seluas-luasnya kepada 

Badan Usaha dan Bentuk Usaha Tetap dengan tetap memperhatikan skala 

operasional dan pada kemampuan teknis serta keuangan Badan Usaha yang 

bersangkutan. Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya bahwa penguasaan 

Migas sebagai komoditi vital memang ada di tangan Negara tetapi 

pengusahaannya dilakukan oleh kontraktor yang dalam hal ini kontraktor 

akan diberikan wewenang melakukan kegiatan usaha hulu pada suatu wilayah 

kerja dan dalam pengusahaan tersebut kontraktor mempunyai hak dan 

kewajiban yang dituangkan dalam Kontrak Bagi Hasil atau Production 

Sharing Contract (PSC).  

PSC adalah salah satu bentuk Kontrak Kerja Sama yang lazim digunakan 

dalam usaha hulu Migas di Indonesia. PSC merupakan perjanjian bagi hasil 

Migas dimana para pihak di dalamnya melakukan kegiatan eksplorasi dan 

eksploitasi di bidang perminyakan dan gas bumi dengan prinsip bagi hasil.
16

 

PSC pada umumnya dapat diakhiri melalui berbagai cara pelaksanaaan 

sesuai dengan persyaratan yang tercantum di perjanjian. Pemenuhan 

perjanjian atau hal-hal yang harus dilaksanakan disebut prestasi, sebaliknya 

apabila si berutang atau debitur tidak melaksanakannya, maka ia disebut 

wanprestasi. Menurut Prodjodikoro, Wanprestasi adalah “Tidak adanya suatu 

prestasi dalam perjanjian, ini berarti bahwa suatu hal harus dilaksanakan 

sebagai isi dari suatu perjanjian”. Dalam istilah Bahasa Indonesia dapat 

dipakai istilah pelaksanaan janji untuk prestasi sedangkan ketiadaan 

                                                        
16

 Benny Lubiantara, Ekonomi Migas Tinjauan Aspek Komersial Kontrak Migas. (Jakarta: 

Gramedia Widiasarana Indonesia, 2012), hlm 2 
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pelaksanaan janji untuk wanprestasi. Wanprestasi dapat disebabkan oleh 

adanya kesalahan debitur yang meliputi sebagai berikut:  

1. Kesengajaan adalah perbuatan yang menyebabkan terjadinya 

wanprestasi tersebut diketahui oleh debitur. Dalam hal ada 

kesengajaan, maka timbulnya kerugian memang dikehendaki. Dalam 

perundang-undangan, pada umumnya akibat dari kesengajaan lebih 

berat daripada kelalaian, seperti ganti ruginya lebih besar.  

2. Kelalaian adalah debitur melakukan kesalahan akan tetapi perbuatan 

itu tidak dimaksudkan untuk terjadinya wanprestasi yang kemudian 

ternyata menimbulkan prestasi. Dalam hukum, kelalaian merupakan 

faktor yang membawa akibat hukum yang penting, sebab sekarang 

dengan adanya unsur kelalaian pada debitur dapat dikatakan bahwa 

debitur telah melakukan wanprestasi dan ini bisa membawa akibat lain 

lagi, yaitu antara lain masalah kewajiban ganti rugi.  

 Kalau debitur tidak memenuhi janjinya atau tidak memenuhi sebagaimana 

mestinya dan semua itu dapat dipersalahkan kepadanya, maka dikatakan 

bahwa debitur wanprestasi. Wujud wanprestasi bisa terjadi dalam beberapa 

keadaan, yaitu: 

a. Debitur sama sekali tidak berprestasi  

b. Debitur keliru berprestasi  

c. Debitur terlambat berprestasi  

 Dalam hal debitur tidak memenuhi kewajibannya sebagaimana 

mestinya hal itu karena adanya unsur kesalahan yang dilakukan oleh si 

debitur, hal tersebut maka akan ada akibat-akibat hukum yang akan dituntut 
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atas tuntutan dari kreditur yang menimpa debitur atau si berhutang, sebagai 

yang disebutkan dalam Pasal 1236 dan 1243 Kitab Undang-Undang Hukum 

Perdata (KUHPer)
17

 dalam hal debitur lalai untuk memenuhi kewajiban 

perikatannya, kreditur berhak untuk menuntut penggantian kerugian, yang 

berupa ongkos-ongkos, kerugian dan bunga, Selanjutnya pada Pasal 1237 

KUHPer menyebutkan, bahwa sejak debitur lalai, maka risiko atas objek 

perikatan menjadi tanggungan debitur.
18

 Apabila perjanjian itu berupa 

perjanjian timbal balik, maka berdasarkan Pasal 1266 kreditur berhak untuk 

menuntut pembatalan perjanjian, dengan atau tanpa disertai dengan tuntutan 

ganti rugi, tetapi kesemuanya itu tidak mengurangi hak dari kreditur untuk 

tetap menuntut pemenuhan hak dan kewajibannya. 

Dalam penulisan laporan magang ini, Penulis akan membahas dan 

menganalisa  mengenai kewenangan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dalam 

menangani perkara perbuatan wanprestasi/ ingkar janji dalam PSC antara PT. 

Pertamina Hulu Energi Raja Tempirai (PHERT) sebagai Tergugat dengan PT. 

Golden Spike Energy Indonesia (GSEI) sebagai Penggugat dalam putusan 

nomor 153/PDT.G/2013/PN.JKT.PST. 

Dalam perkara ini, PHERT selaku tergugat berdasarkan PSC tertanggal 6 

Juli 1989 sampai dengan 2001 mengatur bagi hasil dalam badan kerjasama 

operasi atau Joint Operation Body (“JOB”) mengenai hak dan kewajiban 

GSEI dan PHRT selaku operator yang melakukan eksplorasi.  

                                                        
17 Buku Ketiga tentang Perikatan (Van Verbintenissen) Kitab Undang-Undang Hukum 

Perdata 
18

 Ibid. 
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Sesuai dengan PSC yang telah dibuat, terdapat ketentuan di Bagian XI 

Pasal 11.1.2 yang mengatur tentang proses penyelesaian perselisihan. Dimana 

GSEI dan PHRT telah sepakat untuk menyelesaikan perselisihan yang terjadi 

atau dihadapi dalam pelaksanaan syarat dan ketentuan yang diatur dalam 

PSC, dengan cara atau melalui Arbitrase yang dilakukan menurut prosedur 

the International Chamber of Commerce (ICC). 

Berdasarkan Pasal 6.3 PSC tertanggal 6 Juli 1989 terjadi keterlambatan 

dan ketidakmampuan dalam pemenuhan kewajiban, default party, harus 

melakukan pembayaran kewajiban yang terlambat, serta membayarkan denda 

berupa Sole Risk Exploration Well sebesar 300% dan/atau Sole Appraisal 

Well sebesar 200%. Gugatan perdata wanprestasi ini dilayangkan oleh GSEI 

yang menilai PHRT tidak membayarkan biaya pengeboran atau Sole Risk di 

Raja, Sumatera Utara. Majelis hakim kemudian menyatakan bahwa PHRT 

tidak melakukan kewajibannya, sesuai dengan dalil yang dinyatakan GSEI. 

Sehingga GSEI menuntut pembayaran kerugian sebesar US$ 299 juta kepada 

PHRT dan menuntut dilakukannya sita jaminan. Namun majelis hakim tidak 

mengabulkan tuntutan sita jaminan tersebut dan nilai tuntutannya pun 

diturunkan oleh majelis hakim menjadi US$ 125 juta. 

Dalam hal ini PHRT telah berulangkali terlambat memenuhi kewajibannya 

dalam membayarkan klaim ganti rugi dalam kegiatan Sole Risk
19

. tersebut 

yang dengan kata lain PHRT telah melakukan Wanprestasi. Sesuai dengan 

ketentuan dalam PSC Bagian XI Pasal 11.1.2, Pengadilan Negeri tidak 

memiliki wewenang untuk mengadili dan menyelesaikan permasalahan 

                                                        
19

 Sole Risk atau resiko tunggal untuk semua biaya dan kewajiban dalam pengeboran, 

menyelesaikan dan melengkapi suatu resiko yang ditanggung oleh Sole Risk Party 
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tersebut, yang berwenang untuk menyelesaikan permasalahan tersebut adalah 

melalui forum Arbitrase. 

 

1.2 Rumusan Masalah 

 Rumusan masalah dari laporan magang ini adalah: 

1. Bagaimana kepastian hukum serta perlindungan hukum terhadap PT. 

Pertamina Hulu Energi Raja Tempirai terhadap Putusan Pengadilan Negeri 

Jakarta Pusat nomor 153/PDT.G/2013/PN.JKT.PST.? 

1.3 Tujuan Magang 

Tujuan dari penulisan laporan magang ini adalah: 

1. Sebagai sarana untuk mengaplikasikan teori-teori hukum yang telah 

dipelajari selama perkuliahan. 

2. Untuk mendapatkan gambaran bagaimana tugas dan peranan para 

konsultan hukum. 

3. Untuk melatih kemampuan kerja Penulis dalam lingkungan kerja di kantor 

hukum. 

4. Memenuhi tugas akhir perkuliahan. 

 

1.4  Manfaat Magang 

Manfaat dari kegiatan magang ini yang diharapkan oleh Penulis terdiri dari 

manfaat teoritis dan manfaat praktis, yaitu: 

1.4.1 Manfaat Teoritis 

Penulis berharap di dalam laporan magang ini Penulis dapat 

memanfaatkan berbagai teori yang telah diajarkan selama perkuliahan, 



 11 

khususnya dalam pembelajaran mengenai hukum kontrak yang pada 

laporan magang ini Penulis lebih membahas kontrak dalam usaha hulu 

Migas di Indonesia. 

1.4.2  Manfaat Praktis 

 Manfaat praktis yang diharapkan dari hasil laporan magang ini adalah agar 

laporan magang Penulis dapat dijadikan salah satu rujukan untuk laporan-

laporan selanjutnya yang menyangkut dengan teori yang Penulis bahas. 

Penulis juga berharap hasil dari laporan magang ini dapat menambah 

wawasan bagi Penulis dan pembaca. 

 

1.5 Waktu dan Lokasi Magang  

Dalam penulisan laporan magang ini, Penulis mendapatkan kesempatan 

untuk melaksanakan kegiatan magang di kantor hukum Hakim dan Rekan sebagai 

mahasiswa magang. Penulis mulai melaksanakan kegiatan magang pada tanggal 2 

Mei 2016 sampai dengan 2 Oktober 2016. Selama menjalanan kegiatan magang, 

Penulis berada di bawah pengawasan Bapak Wisjnu Wardhana serta mendapat 

arahan dari rekan dan associates lain di Kantor Hukum Hakim dan Rekan. 

 Hari kerja Penulis adalah setiap hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis dan 

Jumat dengan jam kerja dari pukul 09.00 WIB sampai 20.00 WIB. Kantor magang 

Penulis berlokasi di Rukan Permata Senayan Unit B-19, Jalan Tentara Pelajar No. 

5, Jakarta. 
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1.6 Sistematika Penulisan 

 Untuk memudahkan penulisan laporan magang ini maka diperlukan 

adanya sistematika yang teratur yang terbagi dalam bab per bab yang saling 

berkaitan satu sama lain. Adapun sistematika penulisan laporan magang ini 

adalah: 

 

BAB I  PENDAHULUAN 

Pada bab ini Penulis membuat penjelasan umum mengenai latar 

belakang Penulis membuat laporan magang ini. Serta ringkasan 

dari kasus yang akan dibahas dalam laporan ini yaitu perbuatan 

wanprestasi dalam kontrak antara PHERT dengan GSEI, rumusan 

masalah, tujuan magang, ruang lingkup dan batasan magang, 

waktu dan lokasi magang, serta sistematika penulisan yang 

dilakukan oleh Penulis. 

 

BAB II TINJAUAN PUSTAKA 

Pada bab ini Penulis membahas mengenai landasan teori serta 

landasan konseptual yang didapat dari literatur-literatur, karya-

karya pustaka yang menjadi referensi, berkaitan dengan sejarah 

Migas di Indonesia, PSC di Indonesia, Kekuasaan Kehakiman, dan 

ketentuan Arbitrase di Indonesia. 

 

 

BAB III GAMBARAN UMUM HAKIM DAN REKAN LAW FIRM 
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 Bab ini akan menjelaskan dan menjabarkan struktur organisasi di 

Kantor Hukum Hakim dan Rekan tempat penulis melaksanakan 

program magang, dimana digambarkan mengenai visi dan misi, 

serta diakhiri dengan penjabaran mengenai bidang-bidang keahlian 

hukum yang ditangani oleh Kantor Hukum Hakim dan Rekan.  

 

BAB IV PEMBAHASAN 

 Pada bab ini penulis akan menjelaskan mengenai kronologi 

perkara, identitas para pihak, dan analisis mengenai kewenangan 

Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dalam perkara tersebut. Dengan 

menggunakan sumber – sumber hukum yang akurat dan kutipan-

kutipan dari penelitian kepustakaan, dan penulis harus dapat 

memecahkan permasalahan yang ada di dalam kasus tersebut.  

 

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN 

Dalam bab ini penulis menjelaskan kesimpulan mengenai laporan 

ini. Penulis juga memberi saran yang merupakan ide atau solusi 

mengenai pembahasan penulis, serta saran mengenai pelaksanaan 

program magang. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 




