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BAB V 

PENUTUP 

 

5.1 Pengenalan Bab 

Dalam bab ini, peneliti menjelaskan tentang kesimpulan dari penelitian yang 

telah dilakukan sebelumnya antara lain membahas tentang kesimpulan pada setiap 

rumusan masalah yang ada serta keterbatasan penelitian dari peneliti dan 

penyampaian saran untuk perusahaan SKK Migas pusat. 

 

5.2 Kesimpulan  

Berdasarkan Analisis dan Pembahasan pada Bab-Bab sebelumnya, maka 

dapat diambil kesimpulan sebagai berikut : 

1. Kesimpulan Mekanisme Transparansi Dan Akuntabilitas Atas Cost 

Recovery Berdasarkan Production Sharing Contract Minyak Dan Gas 

Bumi 

Dari pembahasan ini peneliti menyampaikan kesimpulan yang berfokus 

pada Mekanisme Transparansi Dan Akuntabilitas Atas Cost Recovery. 

secara umum peneliti bagi dalam 3 (tiga) hal, yakni prosedur transparansi 

dan akuntabilitas secara internal dalam SKK Migas, eskternal dikalangan 

kontraktor KKS dan Pemerintah Indonesia serta pengendalian dan 

pengawasan SKK Migas yang secara umum terkait dengan cost recovery.  

Aspek Transparansi dan akuntabilitas secara internal dikalangan SKK 

Migas menggunakan fitur-fitur tertentu berupa aplikasi atau software 
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antara lain: Whistle Blowing System (WBS) dengan nama KAWAL SKK 

Migas,  System Application and Product (SAP), Sistem Manajemen 

Resiko, dan Monitoring Mitigasi Resiko. Penggunaan aplikasi atau 

software tersebut tujuannya untuk mengetahui seberapa besar tingkat 

pelanggaran yang dilakukan oleh SKK Migas maupun pihak yang terkait 

serta meningkatkan keakuratan transparansi, effisiensi, efektivitas, dan 

mempercepat proses bisnis di internal SKK Migas. Untuk aspek-aspek 

transparansi dan akuntabilitas secara  eskternal dikalangan kontraktor KKS 

dan Pemerintah Indonesia menggunakan fitur-fitur tertentu berupa aplikasi 

software, maupun dokumen tata kerja antara lain: Pedoman Tata Kerja 

(PTK), Extractive Industries Transparency Initiative (EITI) Compliant 

Country, Sistem Informasi Aset Migas (SINAS), Interkoneksi Sistem 

Stakeholder, Sistem monitoring kontrak Production Sharing Contract 

(PSC), dan Sistem Operasi Terpadu (SOT). Namun pada SOT banyak 

digunakan dalam proses kolaborasi data-data serta informasi strategis 

antara SKK Migas dan kontraktor KKS berupa production monitoring dan 

lifting, Drilling monitoring, Financial Quarterly Report (FQR), 

Authorization For Expenditure (AFE), Interkoneksi sistem SKK migas 

dengan kementerian keuangan, Asset lifecyle management, dan 

penggunaan implementasi GIS pengelolaan sumber daya Migas.  

Untuk Pengawasan dan pengendalian yang dilakukan oleh SKK Migas 

terhadap kontraktor KKS antara lain pertama pre–Control atau tahapan 

awal terjadinya pembiayaan berupa evaluasi dan persetujuan dari rencana 
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jangka panjang kontraktor KKS, penysunan rencana kerja dan anggaran 

tahunan, serta otorisasi pengeluaran biaya per-proyek yang dituangkan 

dalam kegiatan. Tahapan kedua Current Control atau tahapan saat 

pengeksekusian biaya dan pelaksanaan meliputi pemantauan proses 

pengadaan barang dan jasa, pemantauan penyelesaian pekerjaan, 

pemantauan asset melalui prosedur placed into service (PIS), serta tindak 

lanjut hasil pemeriksaan BPK, BPKP, dan SKK Migas. dan tahapan ketiga 

post Control atau tahapan dengan terjadinya pembiayaan yang dilakukan 

SKK Migas terhadap analisis dan evaluasi perhitungan bagi hasil yang 

tertera dalam FQR adanya pemeriksaan dalam rangka persetujuan 

pengakiran (closed out AFE), dan pemeriksaan perhitungan bagian negara, 

serta tindak lanjut hasil pemeriksaan  yang berkaitan dengan kepentingan 

negara dilakukan oleh BPK, BPKP, dan SKK Migas dilakukan pada 

kontraktor KKS.  

2. Kesimpulan Mekanisme Pelaporan Pertanggungjawaban Dari 

Kontraktor KKS ke SKK Migas.  

Dari pembahasan ini peneliti menyampaikan kesimpulan yang berfokus 

pada Mekanisme Pelaporan Pertanggungjawaban dari Kontraktor KKS ke 

SKK Migas. Komponen-komponen laporan pertanggung jawaban yang 

dilakukan kontraktor KKS kepada SKK Migas antara lain pengajuan dan 

penyusunan rencana kerja anggaran/Work  Program and Budget (WP&B) 

kepada SKK Migas sebelum tahun pengerjaan dimulai, penyusunan 

rencana proyek yang dituangkan dalam Authorization For 
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Expenditure (AFE) sampai pada laporan pertanggungjawaban atau 

Financial Quarterly Report  (FQR) setiap kuartal atau pertiga bulanan 

kepada SKK Migas atas biaya yang telah dikeluarkan selama tahun 

berjalan untuk kemudian direview oleh SKK Migas. Laporan-laporan 

tersebut dilakukan untuk melihat jumlah besar kecilnya biaya yang di cost 

recovery. Serta diberlakukannya Kebijakan Akuntansi biaya operasi, 

sosialisasi terkait mekanisme pertanggung jawaban pelaporan, dan 

pengawasan pengendalian terkait dengan cost recovery yang dilakukan 

SKK Migas untuk memantau proses pelaksanaan kegiatan pelaporan. 

Didalam laporan Work  Program and Budget sendiri,  dibuat untuk 

melihat masing-masing masa tahunan yang berkaitan dengan kegiatan 

eksplorasi, dan eksploitasi. WP&B memiliki banyak budget schedule yang 

menjelaskan tentang biaya-biaya operasi Migas pada WP&B. Akan tetapi 

budget schedule yang membahas tentang cost recovery pada bagian 3 dan 

12. Beda halnya dengan laporan Financial Quarterly Report (FQR) yang 

memperlihatkan berapa saja biaya-biaya yang akan dibayarkan oleh 

pemerintah (SKK Migas yang mewakili) melalui kesepakatan production 

sharing contract/PSC, pada dasarnya pengganti tersebut digantikan 

dengan produksi minyak dan gas bumi  secara In-kind. Sedangkan 

prosedur AFE diperlukan guna memastikan program kerja yang telah 

direalisasikan sesuai dengan rencana yang disetujui oleh SKK Migas. 

Fungsi dari AFE sendiri yaitu mengatur serta memantau pembiayaan yang 

terdapat dalam WP&B,  akan tetapi tidak bersifat rutin dan mempunyai 
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nilai usulan kurang dari atau sama dengan US$ 500.000.00. Nilai nominal 

uang yang berada di AFE belum tentu sama dengan nilai nominal uang 

yang berada di WP&B dikarenakan tidak semua dari Budget Schedule  

tercantum pada WP&B yang harus dibuat di AFE. 

Akuntansi yang diberlakukan di negara Indonesia khususnya untuk 

ekstraktif minyak dan gas bumi tidak berdasarkan pada ketentuan 

Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) secara umum melainkan 

berdasarkan kebijakan akuntasi yang dibuat oleh pemerintah sendiri (SKK 

Migas) kepada kontraktor KKS yang melakukan pengelolaan migas di 

Indonesia. Bentuk PSAK yang digunakan di Indonesia khususnya Migas 

yaitu PSAK 64 yang menggantikan PSAK 29 tentang akuntansi minyak 

dan gas bumi serta PSAK 33 tentang akuntansi pertambangan umum. 

Akan tetapi PSAK 64 tidak digunakan untuk akuntansi Migas terutama 

pada perhitungan dan penyajian laporan akan tetapi apabila ada suatu 

peraturan mengenai biaya operasi yang tidak diatur dalam kebijakan 

akuntansi maka akan mengacu pada prinsip akuntansi umum.  

Pengawasan dan pengendalian terkait cost recovery yang dilakukan 

SKK Migas berkaitan dengan pertanggungjawaban kontraktor KKS 

tarhadap komponen pelaporan mulai dari pengawasan pelaporan program 

kerja dan anggaran, laporan keuangan per-tiga bulan selama setahun, dan 

penetapan proyek yang bersifat sementara. Sosialisasi terkait mekanisme 

pertanggung jawaban pelaporan dengan cara  membuat program seminar. 

Hal ini dilakukan agar adanya pengetahuan khusus kepada publik 
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mengenai cost recovery yang selama ini dianggap sebagai pembebanan 

dan kurangnya transparansi dan pengetahuan atas cost recovery.  

3. Kesimpulan Mekanisme Pelaporan Pertanggungjawaban Dari 

Kontraktor KKS ke SKK Migas.  

Dari hasil wawancara dengan responden interview di SKK Migas serta 

berdasarkan dokumentasi peneliti yang ada terkait kendala yang dihadapi 

oleh SKK Migas dalam melaksanakan transparansi dan akuntabilitas atas 

cost recovery berdasarkan production sharing contract minyak dan gas 

bumi berupa kepatuhan dari kontraktor KKS masih dirasa kurang terkait 

pelaporan, penggunaan sistem yang belum terintegrasi antara SKK Migas 

dan kontraktor KKS, kurangnya SDM di SKK Migas yang banyak 

menangani wilayah kerja, dan kurangnya SDM di kontraktor KKS Migas 

yang mengelola FQR.  

4. Kesimpulan Rekomendasi Perbaikan Yang Dapat Dilakukan Untuk 

Meningkatkan Mekanisme Transparansi Dan Akuntabilitas Atas Cost 

Recovery Berdasarkan Production Sharing Contract Minyak Dan Gas 

Bumi. 

Perbaikan yang dapat dilakukan adalah dengan cara mengatasi faktor-

faktor yang menjadi kendala, dan mempertahankan faktor-faktor yang 

menjadi pendukung keberhasilan. Rekomendasi perbaikan yang dapat 

dilakukan oleh SKK Migas antara lain memberikan peringatan secara rutin 

kepada kontraktor KKS terkait dengan pelaporan, pengadaan rapat 

koordinasi dengan pihak kontraktor KKS secara rutin atau continue. 
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Penggunaan konsultan IT untuk pembuatan sistem agar terintegrasi dengan 

pihak kontraktor KKS, penambahan SDM untuk memaksimalkan kerja di 

SKK Migas, dan memberikan pelatihan tambahan atau trainning untuk 

kontraktor KKS. 

 

5.3 Keterbatasan Penelitian  

Meskipun peneliti telah berusaha seoptimal dan semaksimal mungkin dalam 

melakukan penelitian, akan tetapi tidak dapat dipungkiri adanya keterbatasan 

dalam penelitian ini, yakni pendekatan pengambilan obyek penelitian belum 

sepenuhnya sempurna, mengingat keterbatasan narasumber yang ada pada SKK 

Migas, lokasi, waktu, jarak dan dana, serta kesulitan akses peneliti terhadap 

beberapa obyek dalam penelitian. Oleh karena itu peneliti tidak menjamin secara 

penuh bahwasannya penelitian ini mampu mewakili kondisi tentang mekanimse 

transparansi dan akuntabilitas atas cost recovery berdasarkan production sharing 

contract minyak dan gas bumi secara keseluruhan.  

 

5.4 Rekomendasi 

Berdasarkan kesimpulan diatas mengenai kendala yang dihadapi, maka 

beberapa rekomendasi yang dapat diberikan oleh peneliti antara lain sebagai 

berikut : 

1. Kepatuhan dari kontraktor KKS masih dirasa kurang terkait pelaporan, 

sehingga peneliti menyarankan agar SKK Migas memberikan arahan yang 

baik serta mengambil keputusan tegas kepada kontraktor KKS untuk lebih 
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mematuhi lagi peraturan yang telah disepakati bersama dalam melakukan 

perjanjian kontrak kerja sama agar tidak ada lagi masalah dalam pelaporan 

FQR yang disampaikan ke SKK Migas.  

2. Terkait sistem yang belum terintegrasi antara SKK Migas dan kontraktor 

KKS, peneliti menyarankan untuk menggunakan jasa konsultan informasi 

teknologi (TI) yang handal agar pembuatan sistem informasi yang 

terintegrasi, guna mendukung kemudahan dalam menangani penerimaan 

data dan informasi kontraktor KKS dan SKK Migas. Oleh karena itu dengan 

adanya IT kemungkinan besar kendala yang ada di SKK Migas dan 

Kontraktor KKS dapat diatasi.  

3. Kurangnya SDM di SKK Migas yang banyak menangani wilayah kerja, 

sehingga peneliti menyarankan agar SKK Migas dapat mengambil langkah 

yang tepat dengan menerima atau menambahkan pegawai baru yang 

berkompoten guna mengoptimalkan dan memaksimalkan kinerja SKK 

Migas dalam mengawasi serta mengendalikan kegiatan usaha hulu migas di 

Indonesia. Penambahan SDM ini dilakukan agar terciptanya kerja yang 

produktif di SKK Migas dalam menangani wilayah kerja yang ada.  

4. Kendala berikutnya adalah kurangnya SDM di kontraktor KKS Migas yang 

mengelola FQR. Peneliti menyarankan agar adanya peran yang baik dari 

kontraktor KKS yang kurang akan SDM dalam mengelola laporan FQR hal 

ini diharapkan bagi pegawai kerja atau staf kerja kontraktor KKS untuk 

mengikuti pelatihan tambahan yang diadakan oleh SKK Migas terkait 

pelaporan FQR agar pegawai atau staf kerja dari kontraktor memahami 
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lebih mendalam lagi mengenai tata aturan yang ada pada pedoman tata kerja 

dengan nomor  PTK-063/SKKMA0000/2017/S0 tentang financial budget 

and reporting manual of production sharing contract. Hal ini dilakukan 

untuk menutupi kekurangan SDM yang ada di kontraktor KKS serta dapat 

meningkatkan kualitas informasi laporan yang dibuat dan disusun oleh 

kontraktor KKS.  

 

5.5 Saran 

Saran yang dapat diberikan oleh penulis Bagi penelitian selanjutnya yaitu 

menyarankan agar dilakukan penelitian mendalam terkait dengan transparansi dan 

akuntabilitas atas cost recovery dengan sistem bagi hasil produksi Migas yang 

terjadi di negara Indonesia, serta menambah objek-objek penelitian bukan hanya 

di SKK Migas saja melainkan dengan kontraktor KKS yang sebelumnya tidak 

terlaksana oleh penulis. Sehingga transparansi dan akuntabilitas atas cost recovery 

dengan sistem bagi hasil bisa lebih baik lagi untuk kedepannya. 

 

 

 

 


