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BAB I 

PENDAHULUAN  

 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Dasar hukum pengelolaan sumber daya alam oleh negara Indonesia  

dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk kemakmuran dan kesejahteraan rakyat 

Indonesia yang tercantum dalam pasal 33 UU Dasar tahun 1945. Minyak dan gas 

bumi (Migas) merupakan jenis energi  fossil dan salah satu jenis sumber daya 

alam berada di negara Indonesia. Migas tidak dapat diperbaharui dan harus 

dikelola dengan baik.  

Sampai saat ini hasil pengolahan minyak dan gas bumi masih menjadi 

salah satu akselerator roda perekonomian nasional. Selain dimanfaatkan langsung 

sebagai energi dan bahan baku industri domestik, hasil migas berperan menopang 

pembangunan daerah, mendorong investasi, serta melahirkan efek berantai berupa 

terciptanya lapangan kerja. Mengingat peran pentingnya bagi penerimaan negara, 

maka sumber daya  migas harus dikelola secara transparan dan akuntabel (KKBP 

EITI, 2014).  

Secara umum kegiatan industri minyak dan gas bumi itu sendiri meliputi 

lima tahapan yaitu kegiatan pencaharian, pengembangan, produksi, transportasi, 

dan pemasaran. Dalam pelaksanaan kegiatan industri Migas dibagi atas dua 

sektor, yaitu kegiatan sektor hulu dan kegiatan sektor hilir.  Kegiatan sektor hulu 

dikelola dan diawasi oleh Satuan Kerja Khusus pelaksanaan kegiatan minyak dan 

gas bumi disingkat (SKK Migas),  sedangkan kegiatan hilir dikelola dan diawasi 
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oleh Badan Pengelola Hilir (BPH) yang  pada dasarnya kedua lembaga tersebut 

dibentuk untuk mewakili Pemerintah dalam mengelola industri minyak dan gas 

bumi di negara Indonesia. 

Dalam mengelola kegiatan usaha hulu migas, Indonesia menerapakan sistem 

bagi hasil, hal ini diatur dalam UU No 22 tahun 2001 tentang minyak dan gas 

bumi dalam bentuk  kontrak kerja sama  atau   production sharing contract (PSC)  

yaitu kontrak bagi hasil yang berarti, produksi dibagi berdasarkan presentase 

kesepakatan kedua bela pihak melalui kontrak kerja sama (KKS). Pihak yang 

dimaksud adalah pemerintah selaku penyedia wilayah dan kontraktor sebagai 

perusahaan yang melakukan eksplorasi pengembangan dan penyedia peralatan.  

Dalam Kontrak Kerja Sama (KKS), kontraktor menyediakan dana awal atau 

dana talangan untuk membiayai fase eksplorasi, eksploitasi dan biaya lainnya. 

Bila berhasil menemukan cadangan migas yang cukup ekonomis, maka akan 

mulai produksi. Pengembalian biaya investasi didapat dari sebagian hasil 

produksi. Kontraktor KKS akan menerima bagiannya berupa sejumlah volume 

minyak atau gas. Hal ini sudah diatur dalam Peraturan Menteri (PerMen) ESDM 

Nomor 26 tahun 2017 yang menjelaskan mengenai mekanisme pengembalian 

biaya Investasi pada kegaiatan usaha hulu minyak dan gas bumi berdasarkan 

kontrak kerja sama (KKS).  

Ada beberapa mekanisme yang berlaku dalam kontrak kerja sama hulu 

Migas yaitu kegiatan produksi dilakukan hanya setelah dinilai komersial oleh 

pemerintah, untuk mendapatkan persetujuan pemerintah, kontraktor harus 

menunjukkan rencana kerja dan anggaran yang dibutuhkan. Kepemilikan sumber 
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daya migas berada di tangan pemerintah hingga titik penyerahan. Seluruh hasil 

migas adalah milik pemerintah sampai titik penjualan, barulah kontraktor 

memiliki hak dari sebagian hasil produksi  sesuai besaran yang telah diatur dalam 

kontrak kerja sama, serta manajemen operasi berada ditangan Satuan Kinerja 

Khusus (SKK Migas).  

Dalam pelaksanaannya, kontrak kerja sama dengan sistem bagi hasil 

menimbulkan permasalahan yang tidak berjalan dengan semestinya, diakibatkan 

karena kebijakan penerapan skema Production Sharing Contract (PSC) Cost 

Recovery yang merupakan sistem bagi hasil antara Pemerintah dengan Kontraktor 

yang biayanya dibayar oleh pemerintah kepada kontraktor sebagai penggantian 

biaya operasi dan investasi selama proses eksplorasi, eksploitasi, dan 

pengembangan blok migas yang tengah dikerjakan di wilayah tertentu,  di mana 

kuasa pertambangannya diserahkan kepada Kontraktor melalui Kontrak Kerja 

Sama (KKS).  

Penerapan kebijakan Cost recovery juga dapat mencegah adanya dorongan 

perusahaan migas untuk mengakuisisi wilayah produksi migas menjadi hak milik 

diatas nya, oleh karena itu biaya talangan untuk produksi migas telah diganti 

melalui Cost recovery. Penerapan biaya-biaya yang di cost recovery itu sendiri 

diatur kembali setelah dikeluarkannya Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 

2017 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 79 tahun 2010 Tentang 

Biaya Operasi yang Dapat dikembalikan dan Perlakuan Pajak Penghasilan di 

Bidang Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (PP 27/2017). Secara garis besar, ada 

3 jenis biaya operasi atas cost recovery antara lain, yang pertama adalah Biaya 
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non-kapital tahun berjalan (Current year non-capital costs), yang kedua adalah 

Penyusutan biaya kapital tahun berjalan (Current year amortisation of capital 

costs) dan yang ke tiga adalah Biaya operasi tahun-tahun sebelumnya yang belum 

memperoleh penggantian (Unrecovered operating costs from previous years).  

Mencermati isu di atas tentang adanya penggantian biaya operasi (cost 

recovery) dari pemerintah ke kontraktor melalui SKK Migas dengan berbagai 

Jenis biaya operasi yang nantinya dapat dibayar kembali oleh pemerintah, hal ini 

terkadang dimanfaatkan oleh kontraktor untuk menaikan harga (mark up) operasi 

yang dikerjakan, apalagi cost recovery tidak dikembalikan pemerintah dalam 

bentuk dana atau uang tetapi melalui produksi migas kepada kontraktor kontrak 

kerja Sama (KKKS). Bentuknya berupa potongan dari  produksi migas  saat 

perhitungan jatah negara dan jatah kontraktor migas yang menjadi kontraktor 

KKS. Adanya isu tersebut sudah menjadi perhatian khusus bagi pemerintah, 

keberadaannya dapat di anggap sebagai hambatan bagi keuangan negara.  

Biaya-biaya cost recovery tersebut di atas diawasi oleh lembaga 

pelaksanaan satuan kerja khusus (SKK) Migas karena SKK Migas merupakan 

kaki tangan pemerintah dalam mengawasi masalah-masalah yang terjadi, maka 

dibutuhkan ketelitian dari SKK Migas dalam mengelola dan mengawasi 

pelaksanaan tersebut, hal ini dikarenakan secara langsung berdampak pada 

penerimaan negara dari sektor minyak dan gas bumi. Oleh sebab itu di perlukan 

adanya transparansi dan akuntabilitas atas dana penggantian biaya operasi (cost 

recovery) melalui Kontrak Kerja Sama, tujuannya yaitu mengetahui secara jelas 
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kepastian tentang penggantian biaya operasi (cost recovery) migas kepada 

kontraktor KKS. 

Berdasarkan pemaparan di atas, peneliti tertarik melakukan penelitian 

tentang mekanisme transparansi dan akuntabilitas atas penggantian biaya operasi 

(cost recovery) berdasarkan kontrak kerja sama dengan menggunakan sistem bagi 

hasil minyak dan gas bumi antara kontraktor dan pemerintah melalui SKK Migas. 

serta tata cara atau bentuk transparansi akuntabilitas yang dilakukan SKK Migas 

Jakarta dan pengawasan yang seperti apa yang dibuat SKK Migas dalam 

menghadapi kontraktor yang melakukan murk up terhadap cost recovery.  

Hal tersebut di atas diharapkan dapat memberikan gambaraan atas 

mekanisme transparansi yang akuntabel dengan menggunakan pengembalian 

biaya operasi (cost recovery) migas yang berdasarkan pada kontrak kerja sama 

antara kontraktor dan pemerintah yang masih berlaku saat ini dengan judul “ 

“Mekanisme Transparansi Dan Akuntabilitas Atas Cost recovery 

Berdasarkan Production Sharing Contract Minyak Dan Gas Bumi”   

 

1.2 Rumusan Masalah  

Berdasarkan latar belakang di atas, adapun rumusan masalah yang dapat 

ditarik dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut :  

1. Bagaimanakah mekanisme transparansi dan akuntabilitas atas cost recovery 

berdasarkan production sharing contract minyak dan gas bumi ?  

Jawaban atas pertanyaan tersebut, yaitu menyangkut prosedur dan kebijakan 

apa yang diambil oleh kontraktor KKS dalam mempertanggung jawabkan 
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hasil kerja yang telah dilakukannya melalui kesepakatan kontrak kerja sama 

dengan sistem bagi hasil produksi migas yang secara jujur dan terbuka 

kepada pemerintah (SKK Migas) yang mewakili, serta bagaimana proses 

dan bentuk pengawasan pegendalian yang dilakukan oleh SKK Migas 

kepada kontraktor KKS agar meningkatkan transparansi dan akuntabilitas 

untuk cost recovery.  

2. Bagaimana Mekanisme pelaporan pertanggungjawaban dari kontraktor KKS 

ke SKK Migas ? 

Jawaban atas pertanyaan tersebut di atas menyangkut tentang prosedur dan 

kebijakan pelaporan keuangan kontraktor KKS ke SKK Migas sebagai 

bentuk pertanggungjawaban Pemerintah melalui SKK Migas kepada 

kontraktor KKS dalam mendanai kegiatan-kegiatan ekstraktif Hulu Migas. 

Pelaporan tersebut terkait rencana anggaran kerja yang dilakukan oleh 

Kontraktor KKS, penyampaian keuangan pertiga bulan selama tahun 

berjalan dari kontraktor KKS ke SKK Migas, Nantinya dari pelaporan 

tersebut akan diketahui seberapa besar cost recovery yang harus diberikan 

ke Kontraktor KKS.  

3. Apa kendala-kendala yang dihadapi SKK Migas dalam menerima dan 

meminta laporan pertanggungjawaban dari Kontraktor KKS terkait 

mekanisme transparansi dan akuntabilitas atas cost recovery kepada 

kontraktor berdasarkan production sharing contract minyak dan gas bumi ? 

Jawaban atas pertanyaan tersebut di atas menyangkut masalah yang 

dihadapi oleh SKK Migas dalam meminta dan menerima laporan dari 
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kontraktor KKS terkait pengembalian biaya operasi (cost recovery) kepada 

SKK Migas. Karena dalam pelaksanaannya penggantian biaya operasi 

melalui kontrak kerja sama dengan sistem pembagian hasil antara 

pemerintah dan kontraktor KKS terkadang menimbulkan permasalahan 

yang tidak berjalan dengan semestinya, dengan mengetahui secara jelas 

kendala yang ada maka akan mendorong SKK Migas dalam mengubah 

kembali kebijakannya sebagai perbaikan sistem pengawasan dalam 

pelaksanaan cost recovery. 

4. Perbaikan apa saja yang dapat dilakukan untuk meningkatkan transparansi 

dan akuntabilitas atas cost recovery berdasarkan kontrak kerja sama yang di 

sepakati kedua belah pihak antara pemerintah atau SKK Migas yang 

mewakili dan kontraktor KKS pada masa yang akan datang ? 

Jawaban atas pertanyaan tersebut di atas menyangkut keputusan bagaimana 

upaya peneliti dalam memberikan solusi atau merekomendasikan perbaikan-

perbaikan atas kendala yang dihadapi oleh SKK Migas untuk meningkatkan 

transparansi dan akutabilitas atas cost recovery berdasarkan production 

sharing contract minyak dan gas bumi dari kontraktor KKS ke pemerintah 

melalui SKK Migas. 

 

1.3 Fokus penelitian 

Fokus penelitian atau pokok asal yang hendak diteliti, mengandung 

penjelasan mengenai dimensi apa yang menjadi pusat penelitian dan hal yang 

kelak dibahas secara mendalam dan tuntas. Fokus penelitian ini merupakan 
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pemusatan kosentrasi terhadap tujuan penelitian yang sedang dilakukan (Burhan 

Bungin. 2005). Fokus peneliti dalam penelitian ini adalah : 

1. Tempat penelitian: Satuan Kinerja Khusus pelaksanaan dan pengawasan 

minyak dan gas bumi (SKK Migas) Pusat di Jakarta. 

2. Aspek penelitian: Tentang Mekanisme Transparansi Dan Akuntabilitas 

Atas Cost Recovery Berdasarkan Production Sharing Contract Minyak 

dan Gas Bumi. 

3. Metode penelitian: Mengggunakan metode penelitian kualitatif dan 

pendekatan studi kasus. 

4. Tahun penelitian: 26 Oktober 2018 

 

1.4 Tujuan Penelitian 

Tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut : 

1. Mengenai mekanisme transparansi dan akuntabilitas atas cost recovery 

berdasarkan production sharing contract minyak dan gas bumi 

2. Mengetahui mekanisme pelaporan pertanggungjawaban dari 

Kontraktor KKS ke SKK Migas 

3. Mengetahui kendala-kendala yang dihadapi SKK Migas dalam 

menerima dan meminta laporan pertanggungjawaban dari Kontraktor 

KKS terkait mekanisme transparansi dan akuntabilitas atas cost 

recovery kepada kontraktor berdasarkan production sharing contract 

minyak dan gas bumi ? 



9 
 

 
 

4. Mengetahui perbaikan apa saja yang direkomendasikan peneliti kepada 

SKK Migas dalam meningkatkan transparansi dan akuntabilitas atas 

pengelolaan cost recovery berdasarkan kontrak kerja sama migas yang 

di sepakati kedua bela pihak antara pemerintah atau yang mewakili 

SKK Migas dan kontraktor KKS. 

 

1.5 Manfaat penelitian 

Hasil dari studi empiris yang dilakukan oleh penelitian ini diharapkan dapat 

memberikan setidaknya manfaat sebagai berikut : 

1. Bagi kalangan akademis dan berbagai pihak sebagai bahan refrensi untuk 

dijadikan pengembangan penelitian dalam konteks serupa ataupun 

kajian-kajian yang berhubungan langsung dengan Mekanisme dan 

transparansi akuntabilitas atas Cost Recovery berdasarkan production 

sharing contract minyak dan gas bumi. 

2. Bagi penulis dengan memperkaya dan menambah pemahaman, 

pengetahuan dan wawasan tentang mekanisme dan pengelolaan 

penggantian biaya operasi berdasarkan kontrak kerja sama minyak dan 

gas bumi antara pemerintah atau yang mewakili SKK Migas dan 

kontraktor KKS. 

3. Bagi kalangan umum yang ingin mengetahui tentang komponen-

komponen laporan terkait cost recovery melalui kontrak kerja sama usaha 

hulu Migas di negara Indonesia. 
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1.6 Sistematika penulisan 

Penulisan laporan penelitian ini akan mengikuti format sebagai berikut : 

BAB I PENDAHULUAN 

Bab ini penulis menguraikan tentang latar belakang masalah, 

rumusan masalah, fokus penelitian, tujuan penelitian, manfaat 

penelitian, dan sistematika penulisan laporan. 

BAB II KAJIAN PUSTAKA 

Pada bab ini penulisan memaparkan teori yang relevan dengan 

topik penelitian, selain itu juga akan diidentifikasi studi empiris 

yang telah dilakukan sebelumnya mengenai topik yang sama 

dengan penelitian ini. 

BAB III METODE PENELITIAN 

Pada bab ini penulis memaparkan desain dan tahapan penelitian, 

jenis penelitian, objek penelitian, instrumen penelitian, jenis data, 

sumber data, teknik pengumuplan data, pengujian keabsahan data, 

serta teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian. 

BAB IV ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN 

Bab ini secara khusus menguraikan tentang hasil analisis data yang 

bersumber dari data observasi ditempat penelitian berupa informasi 

data yang diberikan, serta dari hasil wawancara mengenai 

gambaran umum tentang mekanisme dan transparansi akuntabilitas 

atas cost recovery berdasarkan production sharing contract minyak 

dan gas bumi. 
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BAB V KESIMPULAN DAN SARAN 

Pada bab ini penulis membahas kesimpulan yang diperoleh dari 

hasil analisis pada bab-bab sebelumnya mengenai keterbatasan 

penelitian dan saran bagi penelitian selanjutnya. 


