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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Sejak kelahiran industri minyak modern pada pertengahan abad ke 

sembilanbelas, usaha untuk memperebutkan minyak telah menegaskan karakteristik 

dasar manusia yaitu ketamakan, korupsi dan perang. Kenaikan permintaan akan 

pasokan minyak dan harapan akan keuntungan yang melimpah, mendorong 

perusahaan-perusahaan multinasional seperti dari Inggris, Perancis, dan Amerika 

mencari sumber-sumber minyak di luar negaranya dengan segala cara dan tanpa ragu 

menanamkan korupsi atau bahkan menghancurkan pemerintahan Negara tertentu baik 

di Afrika, Asia, atau Amerika Latin dalam upayanya untuk mendapatkan kontrol atas 

aset berharga sumber minyak atau emas hitam. Seiring dengan pesatnya 

industrialisasi yang membutuhkan minyak sebagai energi utama penggerak 

pertumbuhan ekonomi, maka kecenderungan yang berkembang saat ini adalah 

masyarakat dunia menjadi masyarakat yang sangat tergantung kepada minyak, 

seolah-olah permintaan akan minyak tidak akan pernah habis. Ketergantungan ini 
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mendorong negara-negara untuk melakukan apapun bahkan perang untuk 

mengamankan pasokan energi minyak.1 

Jika memang minyak telah menjadi kebutuhan pokok dari setiap negara dan 

warga dunia, maka logika yang seharusnya berlaku adalah negara-negara yang 

mempunyai sumber daya minyak yang melimpah akan secara otomatis menikmati 

kesejahteraan yang tinggi. Kenyataannya tidaklah demikian, bahkan fenomena yang 

terjadi justru sebaliknya, pada ahli ekonomi menyebutnya “resource curse.” Rata-rata 

negara-negara kaya sumber daya alam memiliki performa lebih buruk ketimbang 

negara dengan anugerah alam yang lebih sedikit –cukup bertentangan dengan apa 

yang mungkin seharusnya terjadi.2 Meski pernyataan ini tidak dapat digeneralisasi ke 

seluruh negara penghasil minyak di dunia, namun paling tidak dapat dilihat 

keterkaitannya dengan apa yang sedang terjadi di Indonesia.  

Penjelasan mengenai performa ekonomi yang buruk ini beragam dan dapat 

diperdebatkan. Namun kombinasi dari berbagai faktor menyebabkan produsen 

minyak khususnya cenderung mengalami kegagalan kebijakan dan merosotnya 

pertumbuhan, yaitu: 

1. ketidakstabilan harga minyak,  

2. hilangnya akumulasi ketrampilan dan ketimpangan yang tinggi, dan  

                                                       
1 Andy Stern, Who Won the Oil Wars?, London: Collins & Brown, 2005, hlm. 7. 
2 Joseph E. Stiglitz, “Making Natural Resources into Blessing Rather than a Curse,” Artikel 

dalam Covering Oil, New York: Open Society Institute, 2005, hlm 17. 
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3. permasalahan batas-batas Negara dan persoalan pajak.3  

Secara makro ekonomi Indonesia bukanlah jenis Negara yang hanya 

mengandalkan keunggulan ekonominya pada minyak seperti Venezuela atau Arab 

Saudi, sehingga penulis berpendapat bahwa faktor ketidakstabilan harga minyak dan 

permasalahan batas-batas negara dan persoalan pajaklah yang berperan paling besar 

dalam performa ekonomi yang buruk.  

Penjelasan dari permasalahan batas-batas Negara dan persoalan pajak adalah 

karena proyek minyak cenderung berskala besar, padat modal, dan dimiliki oleh asing 

sehingga keterkaitannya dengan sektor ekonomi lainnya hanyalah sedikit. Umumnya 

pendapatan yang diperoleh dari eksploitasi minyak langsung masuk ke pemerintah, 

baik berupa royalti, bunga, pajak atau keuntungan. Sistem ini mengilangkan 

dorongan untuk membangun sistem perpajakan yang terpisah dari minyak dan 

selanjutnya memperburuk ketergantungan pada minyak. Hubungan ini kemudian 

melemahkan keterkaitan antara pajak, keterwakilan, dan akuntabilitas Negara.4   

Buruknya pengelolaan energi minyak di Indonesia dapat dilihat dalam 

beberapa contoh yang terjadi dalam kurun waktu beberapa tahun terakhir. Pada tahun 

2005 dan 2007 ketika harga minyak mentah dunia mengalami fluktuasi kenaikan 

yang cukup signifikan Pemerintah dengan terpaksa harus menaikkan harga Bahan 

Bakar Minyak (BBM) karena beban subsidi yang tidak mampu ditanggung oleh 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Indonesia. Sebagai Negara 

                                                       
3 Terry Lyn Karl, “Understanding the Resource Curse,” Artikel dalam Covering Oil, op. cit.,  

hlm 29. 
4 Ibid.  
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produsen minyak seharusnya Indonesia meraup untung besar dari kenaikan harga 

tersebut namun pertanyaannya adalah mengapa yang terjadi adalah sebaliknya.  

Ada beberapa faktor yang menyebabkan kondisi ketersediaan energi khusunya 

minyak dan gas Indonesia begitu rapuh, yaitu:  

1. Dominasi perusahaan asing dalam sektor pertambangan minyak dan gas,  

2. Terabaikannya pemenuhan kebutuhan dalam negeri akibat orientasi 

ekspor hasil pertambangan dan energi.  

3. Semakin melemahnya posisi tawar Pemerintah terhadap kontraktor 

pertambangan dan energi,  

4. Tidak optimalnya penerimaan Negara dari sektor pertambangan dan 

energi, serta 

5. Kurangnya kepastian hukum dalam pengaturan aktivitas eksplorasi dan 

eksploitasi minyak dan gas.5 

Sebagai warga Negara tentu aneh melihat minyak bumi yang ditambang di 

bumi Indonesia lalu disuling di Cilacap dan dijual di SPBU di seluruh Indonesia 

dengan berpatokan pada harga minyak di New York. Secara umum hal ini berkaitan 

dengan skema pengusahaan minyak di Indonesia, dimana saat ini produksi minyak 

dan gas Indonesia 85-87% dikelola oleh perusahaan asing utamanya Chevron, Union 

Oil Company of California (UNOCAL), China National Offshore Oil Corporation 

                                                       
5 Tjatur Sapto Edy, Anggota Komisi VII DPR RI, “Selamatkan Pertambangan dan Energi 

Indonesia,” Makalah disampaikan dalam bedah buku Selamatkan Indonesia oleh Amien Rais, 
Yogyakarta: Pusat Studi Kebijakan dan Strategi (PPSK), University Club Universitas Gadjah Mada, 3 
Maret 2008.  
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(CNOOC), ExxonMobil, British Petroleum, Total, dan Vico. Sedangkan Pertamina 

hanya mengelola 13-15%.6  

Penyebab lain dari tidak optimalnya pengelolaan minyak dan gas di Indonesia 

adalah bahwa semua hasil produksi minyak dan gas Indonesia saat ini berorientasi 

ekspor, yaitu lebih dari 58% produksi gas diekspor, baik dalam bentuk Liquefied 

Natural Gas (LNG) maupun pipa serta lebih dari 40% produksi minyak mentah 

masih diekspor. Padahal kebutuhan dalam negeri yang mencapai 1,4 juta barel per 

hari sudah jauh melebihi kemampuan produksi yang hanya 1 juta barel per hari.7 

Fakta-fakta sebagaimana tersajikan di atas sangat menarik untuk diteliti, apa 

sesungguhnya faktor-faktor yang menjadi menyebabnya. Berdasarkan penelusuran 

awal, peneliti menemukan salah satu penyebabnya adalah adanya ketidakpastian 

dalam salah satu klausul production sharing contract, yaitu pada aspek recovery cost. 

Sebagai Negara pertama di dunia yang menerapkan sistem production sharing dalam 

skema eksplorasi dan eksploitasi minyak dan gas, maka sebuah studi yang mendalam 

mengenai skema kerjasama production sharing contract adalah sebuah keharusan 

untuk memahami celah-celah hukum yang berpotensi merugikan negara Indonesia.  

Skema production sharing contract pada dasarnya dikembangkan di negara-

negara berkembang yang sedang mengalami peningkatan sensitifitas nasionalisme 

atas sumber-sumber daya alam namun memiliki keterbatasan dalam sisi modal dan 

                                                       
6 Ibid. 
7 Kebijakan yang sama juga berlaku pada sumber-sumber mineral dan energi lain dimana saat 

ini lebih dari 90% dari keseluruhan produksi beragam mineral dan lebih dari 70% dari produksi 
batubara selama ini diekspor. Tjatur Sapto Edy, loc. cit.  
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teknologi dalam melakukan kegiatan eksplorasi dan eksploitasi minyak dan gas.8 

Untuk mengatasi permasalahan tersebut maka Mochtar Kusumaatmaja, dengan 

merujuk pada hukum adat mengemukakan usulan kepada direktur Pertamina Ibnu 

Sutowo mengenai skema production sharing contract. Di dalam skema tersebut 

Negara sebagai pemilik sumber daya alam yang terkandung di dalam bumi menunjuk 

kontraktor dalam hal ini perusahaan minyak untuk melakukan eksplorasi dan 

eksploitasi sumber minyak dan gas tersebut. Keseluruhan resiko dari kegiatan 

tersebut ditanggung oleh kontraktor namun jika telah dilakukan penemuan dan 

eksploitasi sumber minyak dan gas, maka biaya eksplorasi dan eksploitasi yang 

disebut dengan recovery cost akan ditagihkan ke pemerintah selaku pemilik sumber 

daya alam. Hasil produksi minyak setelah dikurangi dengan recovery cost yang 

disebut sebagai profit oil, kemudian dibagi hasilnya antara pemerintah dan 

kontraktor.9   

Mengingat besarnya resiko dan investasi yang harus ditanggung oleh 

kontraktor, maka untuk meningkatkan produksi pemerintah memberikan berbagai 

macam insentif kepada kontraktor. Namun dalam praktek industri minyak dan gas di 

Indonesia, kebijakan tersebut ternyata tidak mencapai tujuan yang diharapkan.  

Berdasakan data yang dikeluarkan oleh Badan Pelaksana Minyak dan Gas 

dapat dilihat bahwa dalam kurun waktu sepuluh tahun terakhir terjadi kecenderungan 

                                                       
8 Jenik Radon, Jenis-Jenis Kontrak Perminyakan: Kesepakan Lisensi-Konsesi, Joint Ventures, 

dan Kesepakan Bagi Hasil, Artikel dalam Covering Oil, op. cit., hlm 103. 
9 Salim, H. S., Perkembangan Hukum Kontrak Innominaat di Indonesia, Jakarta: Sinar Grafika, 

2003, hlm 37. Lihat juga Salim, H. S., Hukum Pertambangan di Indonesia, Jakarta: Raja Grafindo, 
2005, hlm 303.  
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penurunan produksi minyak namun terjadi kenaikan recovery cost. Terlebih lagi 

setelah pemerintah menetapkan perubahan batas atas cost recovery dari 40%-60% 

menjadi 100%, bahkan 120% untuk lapangan marginal.10 Terlihat bahwa insentif-

insentif yang diberikan pemerintah telah menjadi “boomerang” yang melemahkan 

posisi tawar Indonesia sebagai pemilik sumber daya alam dan kemudian berakibat 

pada menurunnya investasi di bidang minyak dan gas, penurunan produksi minyak 

namun recovery cost melambung naik.  

Dalam skema production sharing contract generasi ke-IV rasio pembagian 

profit oil yaitu pembagian hasil produksi minyak setelah dikurangi recovery cost 

adalah 85% untuk pemerintah dan 15% untuk kontraktor. Namun kembali lagi ke 

permasalahan bahwa jika lifting minyak mengalami penurunan, maka tidak logis jika 

terjadi kenaikan recovery cost sehingga patut diduga bahwa terjadi penggelembungan 

recovery cost oleh kontraktor.11 Menurut Kwik Kian Gie, jika menghitung recovery 

cost yang ditagihkan ke pemerintah maka hasil akhir bagi hasil minyak adalah 

Indonesia mendapat 58,98% dan kontraktor mendapat 41,02%.12  

Penggelembungan recovery cost ini tak ayal menjadi sumber kerugian negara. 

Contoh nyata adalah temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) mengenai 

penyimpangan recovery cost oleh sebuah kontraktor dalam negeri Pertamina EP, anak 

                                                       
10 Lapangan marjinal adalah sumur tua yang membutuhkan biaya yang relatif lebih besar 

untuk melakukan eksplorasi minyak.  
11 Amien Rais, Selamatkan Indonesia, Yogyakarta: PPSK Press, 2008,  hlm 198. 
12 Kwik Kian Gie, “Kemana Sumber Daya Alam dan Mineral Kita?” Bisnis Indonesia, 16 

Januari 2006. 
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perusahaan PT Pertamina, yang membebankan depreciation cost13 terhadap aset tetap 

(fixxed asset) seperti tanah, sumur tua, bangunan dan lain-lain milik PT Pertamina 

dalam kurun waktu 2004-2008 kedalam biaya recovery cost yang akan dibebankan ke 

pemerintah. Tindakan ini merupakan suatu hal yang salah karena selain depresiasi 

aset bukan merupakan beban operasional produksi minyak namun juga karena aset 

yang didepresiasi sejatinya adalah milik negara. Berdasarkan satu fakta yang 

terungkap ini negara berpotensi dirugikan sebesar Rp 20 triliun rupiah. Jumlah 

tersebut belum termasuk recovery cost dari kontraktor-kontraktor lain.14     

Untuk mengetahui akar permasalahan ini, maka tentu sangat perlu mencermati 

produk-produk regulasi dan peraturan perundangan minyak dan gas yang berlaku di 

Indonesia yang menjamin kepastian hukum tidak hanya pada penetapan recovery cost 

namun juga dalam kriteria penunjukan kontraktor terhadap suatu blok migas. Analisis 

yang mendalam juga diperlukan untuk mengetahui apakah skema-skema tersebut 

tidak hanya telah memenuhi kepastian hukum namun juga memenuhi rasa keadilan 

dan kemanfaatan terhadap seluruh elemen masyarakat Indonesia.  

Selain itu perlu juga dicermati hubungan-hubungan hukum dalam konsep 

hukum ekonomi internasional antara kontraktor yang notabene hampir semuanya 

adalah perusahaan multinasional asing dan Pemerintah Indonesia yang mempunyai 

                                                       
13 Biaya yang dikeluarkan karena berkurangnya nilai sebuah aset karena penggunaaan dan 

atau berlalunya waktu. 
14 Marwoto Mitrohardjono, “Recovery Cost PT Pertamina EP,” Artikel dalam Amien Rais, op. 

cit., hlm 273. 
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posisi sebagai regulator dan juga sebagai para pihak dalam skema production sharing 

contract. 

 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah yang disampaikan, maka rumusan 

masalah penelitan ini adalah: 

1. Bagaimanakah pengaturan production sharing contract dalam kegiatan 

ekplorasi dan eksploitasi minyak dan gas di Indonesia? 

2. Bagaimanakah akibat ketidakepastian hukum dalam skema production 

sharing contract di Indonesia? 

 

C. Tujuan Penelitian 

Penelitian ini mempunyai tujuan-tujuan sebagai berikut: 

1. Untuk mengkaji pengaturan production sharing contract dalam kegiatan 

eksplorasi dan eksploitasi minyak dan gas di Indonesia sehingga nantinya 

pemahaman komprehensif dapat digunakan untuk mengamati dan mengawasi 

pengelolaan sumber daya alam Indonesia untuk sebesar-besarnya demi 

kemakmuran Negara Indonesia. 

2. Untuk memahami akibat dari ketidakpastian hukum di dalam production 

sharing contract terutama berkaitan dengan adanya potensi kerugian negara.  
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D. Landasan Konseptual 

Untuk melakukan analisis terhadap permasalahan kepastian hukum dalam 

skema production sharing contract maka diperlukan pisau analisis yang memberikan 

kejelasan konsep mengenai apa yang dimaksud dengan kepastian hukum, tolak ukur 

kepastian hukum, serta posisinya dalam sistem hukum Indonesia. Permasalahan lain 

yang tidak kalah penting adalah mengenai posisi hukum production sharing contract 

dalam kaitannya dengan sistem hukum kontrak yang berlaku di dalam pergaulan 

internasional mengingat sebagian besar kontraktor di dalam  production sharing 

contract adalah perusahaan asing. Berdasarkan alasan tersebut, maka penelitian ini 

akan menggunakan dua konsep dasar sebagai pisau analisis yaitu konsep kepastian 

hukum dan konsep hukum kontrak internasional.  

 

1. Konsep Kepastian Hukum 

Pada dasarnya prinsip kepastian hukum menekankan pada penegakan hukum 

yang berdasarkan pembuktian secara formil, artinya suatu perbuatan baru dapat 

dikategorikan sebagai pelanggaran hanya jika melanggar aturan tertulis tertentu. 

Sebaliknya menurut prinsip keadilan, perbuatan yang tidak wajar, tercela, melanggar 

kepatutan dan sebagainya dapat dianggap sebagai pelanggaran demi tegaknya 

keadilan meskipun secara formal tidak ada undang-undang yang melarangnya.15 

Dilema antara penegakan hukum yang mengedepankan pada prinsip kepastian hukum 

                                                       
15 Mahfud M.D., “Kepastian Hukum Tabrak Keadilan,” dalam Fajar Laksono, Ed., Hukum Tak 

Kunjung Tegak: Tebaran Gagasan Otentik Prof. Dr. Mahfud MD, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2007, 
hlm 91. 
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ataukah rasa keadilan merupakan persoalan yang sudah ada sejak lama. Keduanya 

sama-sama ada di dalam konsepsi Negara hukum.16 

Prinsip kepastian hukum lebih menonjol di dalam tradisi kawasan Eropa 

Kontinental dengan konsep Negara hukum rechstaat, sedangkan rasa keadilan lebih 

menonjol di dalam tradisi hukum kawasan Anglo Saxon dengan konsep Negara 

hukum the rule of law.  

Definisi kepastian hukum yang berkaitan dengan permasalahan production 

sharing contract dapat dilihat di dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a Undang-Undang 

Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal, yaitu salah satu landasan 

penyelenggaran penanaman modal adalah ‘kepastian hukum’. Oleh karena production 

sharing contract adalah salah satu bentuk penanaman modal asing maka secara 

normatif pengaturan production sharing contract haruslah memenuhi unsur kepastian 

hukum.  

Disebutkan di dalam Pasal 14 huruf a Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 

tentang Penanaman Modal dikatakan bahwa ‘kepastian hukum’ adalah hak penanam 

modal. Hak investor atau penanam modal akan kepastian hukum dijelaskan lebih 

rinci di dalam penjelasan undang-undang tersebut bahwa yang dimaksud dengan 

“asas kepastian hukum” adalah asas dalam negara hukum yang meletakkan hukum 

dan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai dasar dalam setiap kebijakan 

dan tindakan dalam bidang penanaman modal.  

                                                       
16 Mahfud M.D., Dilema Sifat Melawan Hukum: Kepastian Hukum atau Keadilan? Artikel 

dalam Fajar Laksono, Ed., op. cit., hlm 89.   
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Dengan demikian, ukuran kepastian hukum terbatas pada ada atau tidaknya 

peraturan yang mengatur perbuatan tersebut. Selama perbuatan tersebut tidak dilarang 

dalam hukum materiil, maka perbuatan tersebut dianggap boleh. Kepastian hukum 

merupakan produk dari hukum atau lebih khusus dari perundang-undangan. Begitu 

datang hukum maka datanglah kepastian.17    

Di Indonesia prinsip kepastian hukum tidak berlaku sebagai prinsip tunggal 

dalam sistem hukum Indonesia. Sejak berlakunya Undang-Undang Nomor 14 Tahun 

1970 tentang Kekuasaan Kehakiman yang kemudian diganti oleh Pasal 28 ayat (1) 

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman, selain 

menerapkan bunyi undang-undang, hakim juga harus menggali nilai-nilai keadilan 

yang hidup di dalam masyaratakat. Hal ini berarti, selain kepastian hukum, dunia 

peradilan pun menekankan pada rasa keadilan. Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 hasil 

amandemen juga menyatakan Indonesia adalah ‘negara hukum’ tanpa lagi 

mencantumkan embel-embel rechstaat. Perubahan ini untuk memberikan ruang, baik 

pada asas kepastian hukum sekaligus pada asas keadilan. Hal ini dipertegas di dalam 

Pasal 28 huruf h UUD 1945 yang menekankan pentingnya kemanfaatan dan 

keadilan.18 

Kesimpulan yang didapat adalah bahwa baik kepastian hukum maupun 

pemenuhan rasa keadilan diakomodasi di dalam sistem hukum Indonesia. Akomodasi 

atas keduanya kemudian menimbulkan dilema karena dalam praktek keduanya tidak 

                                                       
17 Satjipto Rahardjo, Biarkan Hukum Mengalir: Catatan Kritis tentang Pergulatan Manusia 

dan Hukum, Jakarta: Penerbit Buku Kompas, 2007, hlm 85. 
18 Mahfud M.D., Dilema Sifat Melawan Hukum,  loc. cit. 
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diperlakukan secara integratif tetapi secara alternatif.19 Akomodasi kedua prinsip 

tersebut yang dalam kenyataannya sering termanifestasi menjadi prinsip yang 

bertentangan menimbulkan ambiguitas orientasi dan cenderung kontradiktif. Aparat 

penegak hukum menjadi mempunyai dalih untuk memilih prinsip mana yang akan 

digunakan demi mencari kemenangan semata dan bukan mencari kebenaran. 

Permasalahan lain menurut Satjipto Rardjo adalah bahwa di Indonesia 

kepastian hukum seakan menjadi cap dagang dan primadona setiap wacana mengenai 

hukum dan peraturan-peraturan formil. Doktrin ini bermasalah karena hubungan 

hukum dan kepastian hukum tidaklah bersifat mutlak. Peraturan hukum tidak serta 

merta menciptakan kepastian hukum. Hal yang sebenarnya terjadi dan mutlak adalah 

bahwa hukum menciptakan kepastian peraturan tidak otomatis menciptakan kepastian 

hukum. Pengejawantahan doktrin ini secara ekstrim terdapat dalam prinsip ‘hakim 

sebagai mulut undang-undang’ yang dikemukan oleh Montesquieu. Tragedi hukum 

modern sebenarnya dimulai dari prinsip tersebut. Sejak hukum dituliskan, maka 

dalam berhukum, orang terpaku pada pembacaan peraturan. Dengan demikian 

memiliki resiko besar untuk meminggirkan keadilan, kemanfaatan, dan segala hal 

ihwal yang masuk akal (reasonableness). Jika diproyeksikan kepada tuntutan 

keadilan dan kemanfaatan maka kepastian hukum dapat menjadi penghambat. 

Apabila kepastian hukum diikuti secara mutlak maka hukum hanya akan berguna 

bagi hukum sendiri tetapi tidak untuk masyarakat.20  

                                                       
19 Ibid.  
20 Satjipto Rahardjo, loc. cit. 
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Ada juga konsep kepastian hukum yang lain dikemukakan oleh Maria S.W. 

Sumardjono, yang menyatakan bahwa secara normatif, kepastian hukum itu 

memerlukan tersedianya perangkat peraturan perundang-undangan yang secara 

operasional maupun mendukung pelaksanaannya. Secara empiris, keberadaan 

peraturan perundang-undangan itu perlu dilaksanakan secara konsisten dan 

konsekuen oleh sumber daya manusia pendukungnya.21 Kemudian menurut Van 

Apeldoorn kepastian hukum meliputi dua hal, yakni: 

a. Kepastian hukum adalah hal yang dapat ditentukan (bepaalbaarheid) dari 

hukum, dalam hal-hal yang kongkrit. Pihak-pihak pencari keadilan (yustisiabelen) 

ingin mengetahui apakah hukum dalam suatu keadaan atau hal tertentu, sebelum ia 

memulai dengan perkara;  

b. Kepastian hukum berarti pula keamanan hukum, artinya melindungi para 

pihak terhadap kewenang-wenangan hakim. Roscoe Pound juga menambahkan 

bahwa yang disebut dengan kepastian hukum adalah predictability yang artinya 

terukur dan dapat diperhitungkan.22  

2. Asas-asas Hukum Kontrak Internasional 

Skema production sharing contract seperti telah disinggung di muka 

merujuk pada ketentuan hukum adat namun karena sebagian besar subjek hukum 

                                                       
21 Maria S.W Sumardjono, “Kepastian Hukum dalam Pendaftaran Tanah dan Manfaatnya Bagi 

Bisnis Perbankan dan Properti,” Makalah disampaikan dalam Seminar Kebijaksanaan Baru di Bidang 
Pertanahan, Dampak dan Peluang Bagi Bisnis Properti dan Perbankan, Jakarta 6 Agustus 1997, hlm 
1. 

22 Achmad Ali, Menguak Tabir Hukum (suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis), Jakarta: 
Chandra Pratama, 1996, hlm 134 -135. 
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dalam skema production sharing contract adalah Negara dan perusahaan yang 

sebagian besar adalah perusahaan multinasional maka diperlukan konsep yang lebih 

tepat dalam memahami skema kontrak tersebut dalam hal ini konsep yang 

dikedepankan adalah hukum kontrak internasional.  

Black’s Law Dictionary mengartikan kontrak sebagai suatu perjanjian antara 

dua orang atau lebih yang menciptakan kewajiban untuk melakukan atau tidak 

melakukan suatu tindakan tertentu.23 Sedangkan pengertian perjanjian yang terlalu 

luas dan kurang lengkap tercantum dalam Pasal 1313 KUHPerdata, yang 

menyatakan: “Suatu perbuatan yang terjadi antara satu orang atau lebih mengikatkan 

dirinya terhadap org lain”.  

Definisi kontrak internasional secara praktis dikemukan oleh Sudargo 

Gautama. Kontrak internasional adalah kontrak nasional yang terdapat unsur luar 

negeri atau foreign element.24 Pengertian ini pada dasarnya sama dengan hukum 

perdata internasional karena keduanya merupakan ilmu yang membahas interaksi 

subjek-subjek hukum untuk membentuk perikatan yang melibatkan dua sistem 

hukum negara yang berbeda. Secara teoritis beberapa indikator mengenai adanya 

unsur asing antara lain kebangsaan yang berbeda, domisili hukum yang berbeda, 

pilihan penyelesaian sengketa.25 

                                                       
23 Bryan A. Garner, Editor in Chief, Black’s Law Dictionary, Edisi ke-8, St. Paul Minn: West 

Group, 2004, hlm 291 – 292. 
24 Sudargo Gautama, Kontrak Dagang Internasional, Bandung: Alumni, 1976, hlm 7. 
25 Huala Adolf, Dasar-Dasar Hukum Kontrak Internasional, Bandung: Refika Aditama, 2007, 

hlm 4.  
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Mengingat pentingnya kontrak internasional antara Negara dan perusahaan 

di dalam pertumbuhan ekonomi internasional, maka the Institute of International Law 

pada tahun 1979 mengeluarkan Resolusi the Proper Law of the Contract in 

Agreements Between State and Foreign Private Person. Resolusi tersebut mengatur 

antara lain pengakuan subjek hukum kontrak internasional negara dan perusahaan 

sebagai pihak yang sejajar, aturan-aturan kontrak, prinsip-prinsip umum, dan alasan 

tidak berlakuknya suatu kontrak.26 Perlu dicatat bahwa resolusi-resolusi in hanya 

sebatas panduan dan tidak mengikat jika para pihak telah menetapkan pilihan hukum 

(choice of law).  

Di dalam hukum kebiasaan internasional (international customary law) 

sendiri perbuatan negara secara ex aqua et bono, merujuk pada kepatutan dan 

keadilan, dibagi menjadi dua yaitu juri imperi dan juri gestionis. Juri imperi adalah 

tindakan negara dalam wilayah hukum publik dimana negara menikmati imunitas dari 

status kedaulatan yang dimilikinya. Sedangkan perbuatan negara dalam bidang 

komersial atau dalam wilayah hukum privat disebut dengan juri gestionis dimana 

negara tidak memiliki lagi imunitas dan negara bertanggung jawab secara penuh atas 

tindakan-tindakannya.27  

Menurut Huala Adolf, secara umum di dalam hukum kontrak internasional 

terdapat dua pembagian prinsip peraturan yaitu prinsip fundamental hukum dan 

prinsip hukum kontrak internasional. Dalam prinsip fundamental diatur dua hal 

                                                       
26 Ibid. 
27 Ibid. Lihat juga Barcelona Traction, Light & Power Co. (Belg. v. Spain), 1970 I.C.J. 4, 33 

(judgment of Feb. 5)(dictum). 
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penting yaitu prinsip fundamental kedaulatan hukum nasional dan prinsip 

fundamental kebebasan berkontrak (party autonomy). Kebebasan berkontrak 

memberikan hak kepada para pihak untuk dapat mengembangkan, menginovasi dan 

menciptakan bentuk-bentuk kontrak baru yang diinginkan. Hal ini penting karena 

prinsip ini menciptakan kebutuhan akan kepastian hukum di  dalam hubungan 

keperdataan dan melindungi kepentingan para pihak. Oleh karena itu prinsip ini juga 

merupakan sumber mengikatnya kontrak bagi para pihak. Namun prinsip ini tidak 

berlaku secara mutlak karena terbatas pada doktrin pacta privata juri publico 

derogare non possunt yang berarti bahwa kebebasan berkontrak tidak boleh 

memnyimpangi aturan-aturan hukum nasional yang sifatnya publik.28 Prinsip ini juga 

tercantum dalam Pasal 25 AB (Algemene Bepalingen Van Wegeving) yang 

menyatakan bahwa “orang dengan perbuatan atau perjanjiannya tidak boleh 

menghilangkan kekuatan dari peraturan-peraturan hukum dari ketentuan umum atau 

kesusilaan.” 

Prinsip-prinsip hukum kontrak internasional terbagi atas tiga prinsip yaitu 

prinsip pacta sunt servanda, prinsip iktikad baik (good faith), dan prinsip 

resiprokal.29 Prinsip pacta sunt servanda mungkin adalah prinsip paling tua dalam 

hukum kontrak yang secara harfiah berarti sebuah perjanjian harus ditepati.30 Prinsip 

ini menjadi bagian penting dalam setiap perjanjian internasional yang bersifat publik 

maupun perjanjian internasional yang bersifat privat. Di dalam hukum internasional 

                                                       
28 Huala Adolf, op. cit., hlm 19. 
29 Ibid. 
30 Bryan A. Garner, Editor in Chief, op. cit. hlm 1133. 
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bidang publik, prinsip ini secara spesifik tercantum di dalam pasal 26 Vienna 

Convention on the Law of Treaties (1969). Sebenarnya pemberlakuan prinsip pacta 

sunt servanda dalam wilayah hukum internasional publik mengacu pada hukum 

kebiasaan masyarakat internasional dalam ranah privat.31  

Di dalam sistem hukum Indonesia, prinsip pacta sunt servanda terdapat 

didalam Pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Kewajiban untuk 

menghormati dan melaksanakan ketentuan dalam kontrak sifatnya mutlak karena isi 

kesepakatan tersebut menjadi kewajiban hukum bagi para pihak yang terikat. Namun 

perlu dicatat bahwa prinsip ini tidak berlaku secar mutlak jika didalam perjanjian 

tersebut terdapat unsur penyalahgunaan keadaan, kekeliruan ataupun penipuan.  

Prinsip good faith atau iktikad baik sebenarnya tidak memiliki pengertian 

yang benar-benar konkrit. Dalam sistem hukum Indonesia misalnya yaitu dalam Pasal 

1338 ayat (3) hanya dijelaskan perjanjian dilaksanakan dengan iktikad baik. Secara 

yurisprudensi, iktikad baik dimaknai bahwa melaksanakan perjanjian berarti 

melaksanakan perjanjian secara rasional dan patut.32   

Akibat luasnya pengertian, maka iktikad baik mempunyai pengertian yang 

berbeda dalam sistem Hukum Kontinental dan sistem Common Law. Di dalam sistem 

hukum kontinental kewajiban iktikad baik ditekankan, bahkan pada fase sebelum 

kontrak tersebut ditandatangani yaitu dalam fase negosiasi hingga masa pelaksanaan 

                                                       
31 Ridwan Khairandy, Iktikad Baik Dalam Kebebasan Berkontrak, Jakarta: Pascasarjana 

Fakultas Hukum Univeristas Indonesia, 2003, hlm 95 
32 Abdul Kadir Muhammad, Hukum Perjanjian, Bandung: Alumni, 1986, hlm 97. 
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kontrak. Berbeda dengan sistem Common Law yang tidak mensyaratkan adanya 

iktikad baik dalam fase sebelum penandatanganan kontrak.33  

Menurut Ridwan Khairandy, ukuran iktikad baik tidak sama dengan adanya 

niat baik namun lebih menekankan pada kepatutan isi dan pelaksanaan perjanjian. 

Tidak ada ukuran universal untuk menilai sebuah kepatutan perjanjian karena 

kepatutan tersebut tergantung rasa keadilan masyarakat dimana hukum tersebut 

berada. Didalam sistem hukum Indonesia, tidak ada aturan konkrit yang mengatur 

iktikad baik pada fase pra kontrak namun keberadaan kewajiban melaksanakan 

iktikad baik pada fase pra-kontrak mengacu pada yurisprudensi yang mana mengacu 

pada kejujuran para pihak. Untuk menilai kejujuran maka harus mengacu pada 

prinsip kehati-hatian dimana penjual berkewajiban menjelaskan fakta-fakta material 

dan pembeli berkewajiban untuk meneliti. Hal ini penting agar tidak ada cacat 

kehendak di dalam kontrak dimana didalamnya terdapat unsur penipuan, kekeliruan, 

pemaksaan, dan atau penyalahgunaan keadaan.34 

Dalam hukum kontrak internasional kewajiban untuk melaksanakan prinsip 

iktikad baik diakui sebagai prinsip kontrak seperti tertulis dalam Pasal 17 the 

UNIDROIT Principles of International Commercial Contracts (1994) yang 

menyatakan: 

“(1) Each party must act in accordance with good faith and fair dealing in 
international trade. 

“(2) The parties may not exclude or limit this duty.” 

                                                       
33 Huala Adolf, loc. cit. hlm 20. 
34 Ridwan Khairandy, Loc. Cit ,hlm 128. 
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Kewajiban yang sama terdapat pula dalam Pasal 7 (1) the United Nations on 

Contracts for the International Sale of Goods (CISG) (1980), yang menyatakan: 

“In the intepretation of this Convention, regard is to be had to its 
international character and to the need to promote uniformity in its application and 
he observance of good faith in the International trade.” 

Prinsip resiprositas menyatakan bahwa para pihak harus melaksanakan hak 

dan kewajibannya masing-masing secara timbal balik atau dapat diartikan 

memberikan keuntungan timbal balik kepada kedua belah pihak.35  

E. Metode Penelitian 

1. Jenis Penelitian 

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang menggunakan 

objek kajian penelitian berupa pustaka-pustaka yang ada, baik berupa peraturan 

perundang-undangan, dan buku-buku yang mempunyai korelasi terhadap pembahasan 

masalah, sehingga penelitian ini juga bersifat penelitian pustaka (library research). 

Penelitian hukum ini acap kali dikonsepkan sebagai kaidah atau norma patokan 

berperilaku manusia yang dianggap pantas.36 Di samping hal itu juga beberapa 

informasi yang diperoleh dari berbagai sumber jurnal, media, baik surat kabar 

maupun media elektronik yang kesemuanya itu diterapkan dengan interpretasi yang 

diterapkan dalam metode analisis data 

 

 

                                                       
35 Huala Adolf, loc. Cit. hlm 20 
36 Amiruddin dan Zainal Asikin, Pengantar Metode Penelitian Hukum. Jakarta: Raja Grafindo 

Persada, 2006, hlm 118. 
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2.  Fokus Penelitian 

Fokus penelitian ini adalah permasalahan-permasalahan yang timbul dalam 

permasalahan skema production sharing contract dalam bidang eksploitasi dan 

eksplorasi minyak dan gas di Indonesia terutama menyangkut aspek kepastian hukum 

dalam production sharing contract tersebut.  

3. Sumber Data 

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang 

terbentuk dari bahan hukum,37 diantaranya:  

a. Bahan hukum primer, yaitu peraturan perundang-undangan maupun 

konvensi-konvensi internasional yang terkait dengan permasalahan yang dibahas. 

Bahan hukum primer yang digunakan sebagai acuan dalam penelitian ini antara lain 

beberapa peraturan perundang-undangan yang terkait dengan minyak dan gas yaitu:  

1) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas,  

2) Undang-Undang Nomor 25 tentang Penanaman Modal,  

3) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2007 tentang Energi,  

4) Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1974 tentang Pengawasan 

Ekplorasi dan Eksploitasi Minyak dan Gas,   

5) Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2002 tentang Badan Pelaksana 

Minyak dan Gas  

                                                       
37 Ibid. 
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6) Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2005 tentang Perubahaan atas 

Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hulu 

Minyak dan Gas. 

7) Keputusan Presiden Nomor 2 Tahun 1999 tentang Koordinasi Energi 

Nasional. 

8) Peraturan Menteri Pertambangan dan Energi  Nomor 02.P/075/MPE/1992 

tentang Pedoman Eksplorasi dan Eksploitasi Minyak dan Gas. 

9) Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 

1088/K/20/MEM/2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pembinaan, Pengawasan, 

Pengaturan, dan Pengendalian Kegiatan Usaha Hulu dan Hilir Minyak dan Gas 

10) Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 28 Tahun 

2006 tentang Pedoman dan Tata Cara Pelaksanaan Survei Umum dalam Kegiatan 

Usaha Hulu Minyak dan Gas 

11) Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 040 Tahun 

2006 tentang Tata Cara Penetapan dan Penawaran Wilayah Kerja Minyak dan 

Gas. 

12) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 178/PMK.011/2007 tentang PPN 

Ditanggung Pemerintah Atas Impor Barang untuk Kegiatan Usaha Eksplorasi 

Hulu Minyak dan Gas dan Panas Bumi.  

13) Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 

0740/K13/MEM/2007 tentang Penetapan Pemenang Lelang Wilayah Kerja 

Minyak dan Gas Tahun 2006 
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b. Bahan hukum sekunder, berupa buku-buku, jurnal dan pendapat para 

pakar, doktrin hukum mengenai hukum kontrak internasional, kepastian hukum, dan 

prinsip keadilan serta berbagai macam literatur lainnya yang digunakan untuk 

menjawab permasalahan hukum dalam penelitian ini. 

c. Bahan hukum tersier, berupa kamus-kamus yang digunakan untuk 

mempermudah pemahaman-pemahaman yang berkaitan dengan permasalahan yang 

diteliti. Kamus yang digunakan dalam penelitian ini adalah Black’s Law Dictionary.   

 

4. Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik 

pengumpulan data literir atau library research (studi pustaka). Hal ini mengacu pada 

sumber-sumber data yang didapat dan digunakan dalam penelitian ini. Teknik ini 

menggunakan cara mengkaji permasalahan dari segi hukumnya kemudian diterapkan 

alternatif pemecahan masalah dari permasalahan yang telah dikaji tersebut. 

5. Teknik Analisis Data 

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif-

analitis yaitu penelitian dengan basis rasional didahului dengan penjabaran masalah-

masalah faktual yang kemudian dilanjutkan dengan analisis fakta-fakta yang muncul 

tersebut melalui kaidah-kaidah teoritis.  Sukmadinata mengatakan pada prinsipnya, 

“…penelitian jenis ini adalah suatu penelitian yang ditujukan untuk mendeskripsikan 

dan menganalisis fenomena, peristiwa, aktivitas sosial, sikap kepercayaan, persepsi, 
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pemikiran orang secara individual maupun kelompok.”38 Di samping itu, dalam 

metode analisis yang digunakan di dalam penelitian ini juga bersifat induktif, yaitu 

dengan melakukan konseptualisasi kemudian melakukan generalisasi. 

Konseptualisasi merupakan proses pengamatan terhadap kejadian-kejadian dan gejala 

yang nyata di alam kongkrit untuk kemudian disederhanakan melalui 

pengklasifikasian serta pengkategorian dalam suatu alam abstrak atau konsep.39 

 

F.   Kerangka Penulisan 

Bab I merupakan pendahuluan. Bab ini berisi latar belakang masalah, 

rumusan masalah, tujuan penelitian, kerangka konsep, metode penelitian, dan 

kerangka penulisan. 

Bab II tentang pengaturan production sharing contract dalam ekplorasi dan 

eksploitasi minyak dan gas di Indonesia. Uraian pada bab ini berisi mengenai skema-

skema kerjasama minyak dan gas selain production sharing contract yang berlaku di 

negara-negara lain, definisi, konsep dasar, serta peraturan perundangan Indonesia 

yang mengatur mengenai production sharing contract.  

Bab III tentang akibat dari adanya ketidakkepastian hukum dalam skema 

production sharing contract. Pembahasan bab ini akan dimulai dari uraian tentang 

berbagai kasus ketidakwajaran di dalam skema production sharing contract antara 

                                                       
38 Nana Syaodih Sukmadinata, Metode Penelitian Pendidikan. Bandung: Rosda, 2005, hlm 60.  
39 Koentjoroningrat, Metode-Metode Penelitian Masyarakat – Edisi Ketiga, Jakarta: Gramedia 

Pustaka Utama, 1993, hlm 9. Lihat juga Hopkins & Mansbach dalam Mohtar Mas’oed. Ilmu 
Hubungan Internasional: Disiplin dan Metodologi, Jakarta: LP3ES, 1990, hlm 44. 
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lain yang terjadi dalam kasus recovery cost Pertamina EP serta kontraktor-kontraktor 

lain, wilayah kerja Exxon Mobil di Blok Cepu serta analisis untuk menjelaskan 

bahwa ketidakwajaran tersebut terjadi akibat lemahnya kepastian hukum di dalam 

skema production sharing contract.  

Akhirnya Bab IV berisi kesimpulan dan saran 
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