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KATA PENGANTAR 
 
 

Alhamdulillah, segala puji dan syukur kami panjatkan kehadirat 
Allah Rabbul Izzati, yang telah memberikan karunia, rahmat dan 
hidayah-Nya sehingga dapat menyelesaikan Naskah Akademik tentang 
Pembentukan  PT. Benoa Taka Migas Utara.  

Sejak terbentuknya Kabupaten Penajam Paser Utara telah 
membentuk BUMD yang mengelola berbagai unit bisnis. Salah satu unit 
bisnisnya adalah pengelolaan minyak dan gas (Migas) ex-VICO yang 
dioperasikan oleh PT. Benoa Taka Wailawi. Pada perkembangannya, 
daerah ini memiliki potensi untuk mendapatkan hak participating interest 
(PI) di Wilayah Kerja East Kalimantan (ex-Chevron) yang akan berakhir 
pada tanggal 24 Oktober 2018. Dari sisi kesiapan, Pemerintah PPU 
membutuhkan berbagai hal, terutama kesiapan menginplementasikan 
berbagai peraturan bidang minyak dan gas termasuk pengelolaan WK 
Migas yang akan berakhir masa kontraknya. 

PT. Benoa Taka Wailawi merupakan satu-satunya BUMD di 
Indonesia yang bergerak bidang hulu Migas atau kontraktor bidang 
migas di Indonesia. Daerah lain memiliki BUMD sejenis tetapi 
pengelolaannya dilakukan secara kolaborasi antara PT. Pertamina dan 
PT. Bumi Pusako di Provinsi Riau.  

Munculnya berbagai regulasi dan praktek pengelolaan Migas di 
area yang habis masa kontraknya sebagaimana diatur dalam Peraturan 
Energi dan Sumber Daya Menteri (ESDM) Nomor 15 Tahun 2015, dan 
Tata Cara Pelaksanaan PI (Permen ESDM Nomor 37 Tahun 2016) 
menciptakan kegamangan Pemerintah Daerah PPU apakah akan 
dilakukan mekanisme business to business (B to B) atau menggunakan 
skema PI. Masalah lain adalah aspek kelembagaan, apakah PT Benoa 
Taka Wailawi dapat bertindak sebagai penerima PI atau membutuhkan 
entitas bisnis yang baru, dan bagaimana mendudukan permodalan 
daerah jika ada pilihan B to B. Kajian yang dilakukan dalam naskah 
akademik ini dimaksudkan untuk menrespon beberapa persoalan di atas. 

 
 
 
 



Pada kesempatan ini kami menyampaikan ucapan terima kasih yang 
tak terhingga dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada yang 
terhormat : 

1. Bupati Penajam Paser Utara; 
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BAB I 

PENDAHULUAN 
 

A. Latar Belakang  

Daerah dikonsepsikan sebagai satu kesatuan masyarakat hukum 

yang mempunyai otonomi berwenang mengatur dan mengurus 

Daerahnya sesuai aspirasi dan kepentingan masyarakatnya sepanjang 

tidak bertentangan dengan tatanan hukum nasional dan kepentingan 

umum. Dalam rangka memberikan ruang yang lebih luas kepada Daerah 

untuk mengatur dan mengurus kehidupan warganya maka Pemerintah 

Pusat dalam membentuk kebijakan harus memperhatikan kearifan lokal 

dan sebaliknya Daerah ketika membentuk kebijakan Daerah baik dalam 

bentuk Perda maupun kebijakan lainnya hendaknya juga memperhatikan 

kepentingan nasional. Dengan demikian akan tercipta keseimbangan 

antara kepentingan nasional yang sinergis dan tetap memperhatikan 

kondisi, kekhasan, dan kearifan lokal dalam penyelenggaraan 

pemerintahan secara keseluruhan. 

Pasal 1 angka 6 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah pengertian Otonomi daerah adalah hak, wewenang, 

dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri 

Urusan Pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam 

sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. 

Dalam penjelasan umum Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 

dijelaskan bahwa Pemberian otonomi yang seluas-luasnya kepada Daerah 

diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat 

melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta 

masyarakat. Di samping itu melalui otonomi luas, dalam lingkungan 

strategis globalisasi, Daerah diharapkan mampu meningkatkan daya 

saing dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, 



 2 

keistimewaan dan kekhususan serta potensi dan keanekaragaman Daerah 

dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pemberian otonomi 

yang seluas-seluasnya kepada Daerah dilaksanakan berdasarkan prinsip 

negara kesatuan. Dalam negara kesatuan kedaulatan hanya ada pada 

pemerintahan negara atau pemerintahan nasional dan tidak ada 

kedaulatan pada Daerah. 

Dalam sistem penyelenggaraan pemerintahan penyerahaan otonomi 

yang seluas-luasnya kepada Daerah, tanggung jawab akhir 

penyelenggaraan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah tetap menjadi 

tanggung jawab Pemerintah Pusat sebagai konsepsi negara kesatuan. 

Kebijakan yang dibuat dan dilaksanakan oleh pemerintah daerah 

merupakan bagian integral dari kebijakan nasional. Pembedanya adalah 

terletak pada bagaimana memanfaatkan kearifan, potensi, inovasi, daya 

saing, dan kreativitas Daerah untuk mencapai tujuan nasional tersebut di 

tingkat lokal yang pada gilirannya akan mendukung pencapaian tujuan 

nasional secara keseluruhan. 

Untuk mendukung penyelenggaraan pemerintah daerah di bidang 

kegiatan ekonimi, pemerintah daerah diberikan kewenangan membentuk 

unit-unit usaha berupa Badan Usaha Milik Daerah (BUMD). Dalam Pasal 

1 angka 40 UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (UU 

Pemda) disebutkan bahwa BUMD adalah adalah badan usaha yang 

seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Daerah. Selanjutnya 

dalam Pasal 331 UU Pemda disebutkan: 

 (1) Daerah dapat mendirikan BUMD. 

(2) Pendirian BUMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan 

dengan Perda. 

(3)  BUMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas perusahaan 

umum Daerah dan perusahaan perseroan Daerah. 
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(4) Pendirian BUMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan 

untuk: 

a. memberikan manfaat bagi perkembangan perekonomian Daerah 

pada umumnya; 

b. menyelenggarakan kemanfaatan umum berupa penyediaan barang 

dan/atau jasa yang bermutu bagi pemenuhan hajat hidup 

masyarakat sesuai kondisi, karakteristik dan potensi Daerah yang 

bersangkutan berdasarkan tata kelola perusahaan yang baik; dan 

memperoleh laba dan/atau keuntungan. 

(5) Pendirian BUMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan 

pada: 

a. kebutuhan Daerah; dan 

b. kelayakan bidang usaha BUMD yang akan dibentuk. 

Daerah dapat memiliki BUMD yang pembentukan dan sumber 

modalnya terdiri atas: penyertaan modal daerah; pinjaman; hibah; dan 

ditetapkan dengan Peraturan Daerah (Perda) yang berpedoman pada 

peraturan perundang-undangan. Dalam praktek sehari-hari keberadaan 

BUMD membawa peran penting dalam rangka mendukung program 

pembangunan daerah, ibarat sebuah perusahaan, BUMD dijadikan sebuah 

instrumen untuk mengelola suatu bisnis yang memiliki prospek 

keuntungan dimana dengan adanya keuntungan tersebut akan menjadi 

pemasukan bagi daerah untuk membiayai pembangunan daerahnya 

melalui basis penganggaran yang terdapat dalam APBD.  

Praktek pengelolaan BUMD selama ini belum memberikan sisi 

positif  bila dilihat dari sisi pendapatan daerah yang cukup signifikan 

kecuali usaha daerah di bidang keuangan misalnya bank milik daerah. 

Unit bisnis daerah cenderung menguras keuangan daerah yang terdapat 

dalam APBD, di samping itu juga BUMD sering merugi karena besarnya 

modal yang dimasukan Pemerintah Daerah tidak memberikan 



 4 

keuntungan yang sebanding dari apa yang telah diinvestasikan. Kondisi 

tersebut tentunya menimbulkan kerugian dari APBD, ketidakefisienan 

serta ketidakefektivan keberadaan BUMD untuk mendukung kemajuan 

perekonomian daerah.  

BUMD sebagai organisasi usaha yang memerlukan keuntungan 

(profit), sehingga perlu dikelola secara profesional sesuai dengan 

kelaziman bisnis. Pengelolaan manajemen organisasi secara profesional 

ini penting untuk mewujudkan BUMD yang efektif dan efisien dalam 

mencapai tujuan usaha yaitu mendapatkan keuntungan. Upaya ini 

diharapkan muncul unit usaha pemerintah daerah BUMD yang 

menghasilakan pendapatan bagi kas daerah.  

Perseroan Daerah sebagai salah satu bentuk BUMD memiliki 

kekhasan tersendiri dalam sistem hukum, dimana perseroan daerah 

tunduk kepada Undang-Undang Perseroan Terbatas (UU Nomor 40 

Tahun 2007) tetapi di lain pihak, pembentukannya diatur dalam peraturan 

daerah. Bukan hanya itu saja tetapi pengelolaanya menggunakan dua 

rijim hukum pemda (pertanggungjawaban keuangan) dan proses 

penilaian penyelenggaraan perseroan (UUPT). 

Sejak terbentuknya Kabupaten Penajam Paser Utara telah 

membentuk BUMD yang mengelola berbagai unit bisnis. Salah satu unit 

bisnisnya adalah pengelolaan minyak dan gas (Migas) ex-VICO yang 

dioperasikan oleh PT. Benoa Taka Wailawi. Pada perkembangannya, 

daerah ini memiliki potensi untuk mendapatkan hak participating interest 

(PI) di Wilayah Kerja East Kalimantan (ex-Chevron) yang akan berakhir 

pada tanggal 24 Oktober 2018. Dari sisi kesiapan, Pemerintah PPU 

membutuhkan berbagai hal, terutama kesiapan menginplementasikan 

berbagai peraturan bidang minyak dan gas termasuk pengelolaan WK 

Migas yang akan berakhir masa kontraknya. 
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B. Identifikasi Masalah 

PT. Benoa Taka Wailawi merupakan satu-satunya BUMD di 

Indonesia yang bergerak bidang hulu Migas atau kontraktor bidang migas 

di Indonesia. Daerah lain memiliki BUMD sejenis tetapi pengelolaannya 

dilakukan secara kolaborasi antara PT. Pertamina dan PT. Bumi Pusako di 

Provinsi Riau.  

Munculnya berbagai regulasi dan praktek pengelolaan Migas di 

area yang habis masa kontraknya sebagaimana diatur dalam Peraturan 

Energi dan Sumber Daya Menteri (ESDM) Nomor 15 Tahun 2015, dan 

Tata Cara Pelaksanaan PI (Permen ESDM Nomor 37 Tahun 2016) 

menciptakan kegamangan Pemerintah Daerah PPU apakah akan 

dilakukan mekanisme business to business (B to B) atau menggunakan 

skema PI. Masalah lain adalah aspek kelembagaan, apakah PT Benoa Taka 

Wailawi dapat bertindak sebagai penerima PI atau membutuhkan entitas 

bisnis yang baru, dan bagaimana mendudukan permodalan daerah jika 

ada pilihan B to B.  

Secara khusus, terdapat  (empat) pokok masalah, yang 

diidentifikasi dalam Naskah Akademik ini, yaitu: 

1. Permasalahan apa yang dihadapi oleh Pemerintah Daerah PPU dalam 

pembentukan aspek kelembagaan dalam peneglolaan PI di WK East 

Kalimantan (ex-Chevron), khususnya dalam proses mendapatkan PI, 

termasuk kemungkinan pengelolaan secara B to B dengan perusahaan 

penerima WK ex Chevron yang ditunjuk pemerintah pusat serta 

bagaimana kedua permasalahan tersebut dapat diatasi. 

2. Mengapa rancangan peraturan daerah diperlukan sebagai dasar 

pemecahan masalah tersebut?  

3. Hal-hal apa yang menjadi pertimbangan atau landasan filosofis, 

sosiologis, yuridis pembentukan rancangan peraturan daerah? 
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4. Apa sasaran yang akan diwujudkan, ruang lingkup pengaturan, 

jangkauan, dan arah pengaturan? 

C. Tujuan dan Kegunaan  

1. Tujuan  

Sesuai dengan ruang lingkup identifikasi masalah yang dikemukakan 

di atas, maka tujuan penyusunan Naskah Akademik adalah sebagai 

berikut: 

a. Merumuskan permasalahan apa yang dihadapi oleh Pemerintah 

Daerah PPU dalam pembentukan aspek kelembagaan dalam 

peneglolaan PI di WK East Kalimantan (ex-Chevron), khususnya 

dalam proses mendapatkan PI, termasuk kemungkinan 

pengelolaan secara B to B dengan perusahaan penerima WK ex 

Chevron yang ditunjuk pemerintah pusat serta metode untuk 

mengatasi kedua permasalahan tersebut. 

b. Merumuskan rancangan peraturan daerah yang diperlukan sebagai 

dasar pemecahan masalah tersebut.  

c. Merumuskan pertimbangan atau landasan filosofis, sosiologis, 

yuridis pembentukan rancangan peraturan daerah 

d. Merumuskan sasaran yang akan diwujudkan, ruang lingkup 

pengaturan, jangkauan, dan arah pengaturan. 

 
2. Kegunaan  

Adapun kegunaan penyusunan naskah akademik ini adalah untuk 

memberikan kejelasan konseptual dan praktis terkait pada pilihan 

pengelolaan WK East Kalimantan atau menggunakan pola B to B. 

Secara teknis, tulisan ini akan memberikan landasan dalam 

pembentukan Peraturan Daerah PPU atas pembentukan perseroan 

dan keikutsertaan saham, atau penggunaan pola B to B dengan 

menggunakan perusahaan yang telah ada saat ini. 
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D. Metode 

Penyusunan naskah akademik ini menggunakan pendekatan normatif 

dengan mendasarkan pada pengukuran ketersediaan seperangkat norma 

yang memiliki keterkaitan dengan studi ini, termasuk relasi antar norma. 

Pengukuran secara normatif akan diikuti dengan potret kondisi sosial 

yang memungkinkan penemuan atas jawaban dari permasalahan rencana 

pengelolaan WK East Kalimantan di PPU. 
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BAB II 
KAJIAN TEORITIS DAN PRAKTIK EMPIRIK 

 
 

Bab ini memuat uraian mengenai materi yang bersifat teoretis, asas, 

praktik, perkembangan pemikiran, serta implikasi sosial, politik, dan 

ekonomi, keuangan negara dari pengaturan dalam Peraturan Daerah 

Kabupaten PPU yang akan dibentuk. 

A. Kajian Teoretis   

1. Basis Pengaturan dalam Konstitusi tentang Pengelolaan Sumber 

Daya Alam 

Pandangan hidup bangsa Indonesia dalam berbangsa dan bernegara, 

secara filosofis berakar pada Pancasila. Penjabaran nilai-nilai Pancasila 

di dalam hukum mencerminkan suatu keadilan, ketertiban, dan 

kesejahteraan yang diinginkan oleh masyarakat Indonesia. Rumusan 

Pancasila yang terdapat di dalam Pembukaan (Preambule) Undang-

undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (Selanjutnya 

ditulis UUD RI 1945) terdiri dari empat alinea. Alinea keempat 

memuat rumusan tujuan negara dan dasar negara. Dasar negara 

adalah Pancasila, sedangkan keempat pokok pikiran di dalam 

Pembukaan UUD RI 1945 pada dasarnya untuk mewujudkan cita 

hukum (rechtsides) yang menguasai hukum dasar negara baik yang 

tertulis maupun tidak tertulis1. 

 

																																																													
1Pasal 1 ayat (3) UUD RI 1945 menegaskan kembali  bahwa “Negara 

Indonesia adalah Negara Hukum”. Artinya, bahwa Negara Kesatuan Republik 
Indonesia adalah negara yang berdasar atas hukum (rechtstaat), tidak berdasar 
atas kekuasaan (machtstaat), dan pemerintahan berdasarkan sistem konstitusi 
(hukum dasar), bukan kekuasaan yang tidak terbatas (absulutisme). Sebagai 
konsekuensinya terdapat 3 (tiga) prinsip dasar yang wajib dijunjung oleh setiap 
warga negara Indonesia yaitu: (i) supremasi hukum; (ii) kesetaraan di hadapan 
hukum; dan (iii) penegakan hukum dengan cara-cara yang tidak bertentangan 
dengan hukum itu sendiri.  
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Batang tubuh UUD RI 1945 mengatur pokok-pokok pikiran tersebut 

dalam pasal-pasalnya, dengan kata lain batang tubuh atau pasal-pasal 

di dalamnya merupakan perwujudan dari cita hukum. Pancasila 

sebagai norma filosofis negara dan merupakan sumber cita hukum 

yang terumuskan lebih lanjut dalam tata hukum atau hierarki 

peraturan perundang-undangan yang sekaligus menjadi “kaidah 

dasar fundamental negara”. Dengan jelas dan terang dinyatakan, 

bahwa tujuan negara adalah memajukan kesejahteraan   umum, 

mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban 

dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan 

keadilan sosial. 

Negara, sebagaimana yang diungkapkan oleh Rousseau, merupakan 

bentuk kesepakatan antara anggota masyarakat  untuk membuat dan 

menyelenggarakan urusan-urusan tertentu. Dalam penyelenggaraan 

negara kemudian disepakati mekanisme dan tujuan dari masyarakat 

yang membentuk sistem kekuasaan, dimana masyarakat 

mendelegasikan urusan yang kemudian diatur sedemikian rupa oleh 

negara dengan membuat perangkat-perangkat penyelenggara negara 

(kontrak sosial).2  Dalam pengertian negara sendiri terdapat 3 unsur, 

yaitu  rakyat, wilayah, pemerintah. Dalam konteks pemerintahan 

dengan sistem demokrasi, kedaulatan rakyat dihargai dan diberikan 

posisi yang kuat. UUD RI 1945 sebagai hukum dasar negara tertinggi 

menempatkan rakyat sebagai pemegang kedaulatan. Menurut Van 

Vollenhoven negara sebagai organisasi tertinggi dari bangsa yang 

diberi kekuasaan untuk mengatur segala-galanya dan negara 

berdasarkan kedudukannya memiliki kewenangan untuk peraturan 

																																																													
2Andaran yang lengkap mengenai teori “kontrak sosial” ini bisa dibaca 

dalam Jean Jacques Rousseau, 2007, Du Contract Social (Perjanjian Sosial), 
terj. Vincent Ber, Jakarta, Visimedia 
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hukum.3  Dalam hal ini kekuasaan negara selalu dihubungkan dengan 

teori kedaulatan (sovereignty atau souverenitet).  

Dalam kaitannya dengan  sumber daya alam, dalam Pasal 33 ayat (3) 

UUD RI 1945 dinyatakan bahwa “Bumi dan air dan kekayaan alam yang 

terkandung didalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk 

sebesar-besar kemakmuran rakyat.”  Sejalan dengan kedua pendapat 

tersebut, maka dapat dikatakan bahwa secara teoretis,  kekuasaan 

negara atas sumber daya alam, sebagaimana dimaksud dalam  Pasal 

33 ayat (3) UUD RI 1945, bersumber dari rakyat yang dikenal dengan 

hak bangsa. Negara dalam hal ini, dipandang sebagai yang memiliki 

karakter sebagai suatu lembaga masyarakat umum, sehingga 

kepadanya diberikan wewenang atau kekuasaan untuk mengatur, 

mengurus dan memelihara (mengawasi) pemanfaatan seluruh potensi 

sumber daya alam yang ada dalam wilayahnya secara intensif. 

Dari perspektif historis, makna  “dikuasai oleh negara” dapat 

ditemukan dalam pandangan beberapa tokoh yang terlibat dalam 

penyusunan  UUD 1945. Mohammad Hatta misalnya, ia merumuskan 

bahwa yang dimaksud dengan pengertian dikuasai oleh negara 

adalah dikuasai oleh negara tidak berarti negara sendiri menjadi 

pengusaha, usahawan atau ordernemer. Lebih tepat dikatakan bahwa 

kekuasaan negara terdapat pada membuat peraturan guna kelancaran 

jalan ekonomi, peraturan yang melarang pula penghisapan orang 

yang lemah oleh orang yang bermodal4.  Sementara Muhammad 

Yamin merumuskan pengertian dikuasai oleh negara termasuk 

																																																													
3Notonagoro, 1984, Politik Hukum dan Pembangunan Agraria, Jakarta, 

Bina Aksara, hlm. 99 

4Mohammad Hatta, 1977, Penjabaran Pasal 33 Undang-Undang Dasar 
1945, Jakarta, Mutiara, hlm. 28. 
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mengatur dan/atau menyelenggarakan terutama untuk memperbaiki 

dan mempertinggi produksi dengan mengutamakan koperasi.5  

Adapun Panitia Keuangan dan Perekonomian bentukan Badan 

Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI) 

yang diketuai oleh Mohammad Hatta merumuskan pengertian 

dikuasai oleh negara sebagai berikut:  

a. Pemerintah harus menjadi pengawas dan pengatur dengan 

berpedoman keselamatan rakyat;  

b. Semakin besarnya perusahaan dan semakin banyaknya jumlah 

orang yang menggantungkan dasar hidupnya karena semakin 

besar mestinya persertaan pemerintah; 

c. Tanah … haruslah di bawah kekuasaan negara; dan  

d. Perusahaan tambang yang besar … dijalankan sebagai usaha 

negara.6 

Istilah “dikuasai oleh negara” juga dapat ditemukan dalam Undang-

Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok 

Agraria (UUPA). Pada Pasal  2 ayat (1) disebutkan bahwa “atas dasar 

ketentuan dalam pasal 33 ayat (3) Undang-undang Dasar dan hal-hal sebagai 

yang dimaksud dalam pasal 1, bumi, air dan ruang angkasa, termasuk 

kekayaan alam yang terkandung didalamnya itu pada tingkatan tertinggi 

dikuasai oleh Negara, sebagai organisasi kekuasaan seluruh rakyat.” Sedang 

ayat  (2), pada dasarnya adalah interpretasi yuridis pertama terhadap 

apa yang dimaksud dengan hak menguasai negara, sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 maupun Pasal 2 ayat (1) 

UUPA. Menurut ayat (2), hak menguasasi negara memberi wewenang 

kepada Pemerintah untuk: 

																																																													
5Muhammad Yamin, 1954, Proklamasi dan Konstitusi, Jakarta, 

Djembatan, hlm.42-43 

6Mohammad Hatta, loc. cit. 
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a. mengatur dan menyelenggarakan peruntukan, penggunaan, 

persediaan dan pemeliharaan bumi, air dan ruang angkasa 

tersebut; 

b. menentukan dan mengatur hubungan-hubungan hukum antara 

orang-orang dengan bumi, air dan ruang angkasa, 

c. menentukan dan mengatur hubungan-hubungan hukum antara 

orang-orang dan perbuatan-perbuatan hukum yang mengenai 

bumi, air dan ruang angkasa. 

Selanjutnya,  dalam ayat (3) ditegaskan bahwa wewenang yang 

bersumber pada hak menguasai dari Negara digunakan untuk 

mencapai sebesar-besar kemakmuran rakyat, dalam arti kebahagiaan, 

kesejahteraan dan kemerdekaan dalam masyarakat dan Negara 

hukum Indonesia yang merdeka berdaulat, adil dan makmur. Sedang 

dalam ayat (4) disebutkan bahwa dalam implementasinya, hak 

menguasai negara dapat dikuasakan kepada daerah-daerah Swatantra 

dan masyarakat-masyarakat hukum adat, sekedar diperlukan dan 

tidak bertentangan dengan kepentingan nasional, menurut ketentuan-

ketentuan Peraturan Pemerintah. 

Keterkaitan dengan hak penguasaan negara dengan sebesar-besarnya 

kemakmuran rakyat akan mewujudkan kewajiban negara sebagai 

berikut: 

a. Segala bentuk pemanfaatan (bumi dan air) serta hasil yang didapat 

(kekayaan alam), harus secara nyata meningkatkan kemakmuran 

dan kesejahteraan masyarakat. 

b. Melindungi dan menjamin segala hak-hak rakyat yang terdapat di 

dalam atau di atas bumi, air dan berbagai kekayaan alam tertentu 

yang dapat dihasilkan secara langsung atau dinikmati langsung 

oleh rakyat. 
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c. Mencegah segala tindakan dari pihak manapun yang akan 

menyebabkan rakyat tidak mempunyai kesempatan atau akan 

kehilangan haknya dalam menikmati kekayaan alam. 

Penafsiran mengenai konsep penguasaan negara dalam Pasal 33 ayat 

(3) UUD RI 1945 juga terlihat dalam Putusan MK mengenai kasus-

kasus pengujian undang-undang terkait dengan sumber daya alam. 

Mahkamah Konstitusi dalam pertimbangan hukum Putusan Perkara 

UU Migas, UU Ketenagalistrikan, dan UU Sumber Daya Air (UU 

SDA) menafsirkan mengenai “hak menguasai negara (HMN)” bukan 

dalam makna negara memiliki, tetapi dalam pengertian bahwa negara 

hanya merumuskan kebijakan (beleid), melakukan pengaturan 

(regelendaad), melakukan pengurusan (bestuursdaad), melakukan 

pengelolaan (beheersdaad), dan melakukan pengawasan 

(toezichthoundendaad). 

Dalam melakukan tugasnya, pemerintah melakukan perbuatan–

perbuatan baik yang bersifat yuridis (artinya yang  secara langsung 

menciptakan akibat–akibat hukum) dan yang bersifat non yuridis.  

Ada 4 (empat) macam perbuatan hukum pemerintah dalam bidang 

hukum administrasi negara masa kini, yakni:7  

a. Penetapan (beschiking, administrative discretion ) dapat dirumuskan 

sebagai  perbuatan hukum sepihak yang bersifat administrasi 

negara dilakukan oleh pejabat atau instansi penguasa yang 

berwenang dan berwajib khusus untuk itu; 

b. Rencana (Plan) adalah salah satu bentuk dari perbuatan hukum 

administrasi negara yang mencipta hubungan hukum (yang 

mengikat) antara penguasa dan para warga masyarakat. Dari segi 

hukum administrasi negara, maka suatu rencana adalah 

																																																													
7Prajudi Atmosudirjo, 1994, Hukum Administrasi Negara, Jakarta, Ghalia 

Indonesia, Cetakan ke 10, hlm. 94 – 103 
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seperangkat tindakan –tindakan yang terpadu, dengan tujuan agar 

tercipta suatu keadaan yang tertib bilamana tindakan-tindakan 

tersebut telah selesai direalisasikan; 

c. Norma jabaran (concrete normgering) adalah suatu perbuatan 

hukum (rechtshandeling) daripada penguasa Administrasi Negara 

untuk membuat agar suatu ketentuan undang-undang mempunyai 

isi yang konkret dan praktis dan dapat diterapkan menurut 

keadaan waktu dan tempat. 

d. Legislasi–Semu (pseudo–wetgeving) adalah penciptaan dari aturan-

aturan hukum oleh pejabat administrasi negara yang berwenang 

yang sebenarnya dimaksudkan sebagai garis-garis pedoman 

(richlijnen). Legislasi semu berasal dari Diskresi atau Freies Ermessen 

yang dipunyai oleh Administrasi Negara, yang pada umumnya 

dipakai untuk menetapkan kebijaksanaan. 

Berkenaan dengan penetapan (beschikking), pada dataran praktik, 

dapat menimbulkan akibat hukum yang menguntungkan dan pada 

sisi lain dinilai merugikan masyarakat. Dalam hubungannya dengan 

penetapan (beschikking), Atmosudirdjo membaginya dalam 4 bentuk, 

yakni: 8 

a. Dispensasi 

b. Izin / vergunning 

c. Lisensi 

d. Konsensi 

Sebenarnya dasar pemberian izin untuk perorangan atau badan 

hukum swasta adalah timbul strategi dan teknik yang dipergunakan 

oleh pemerintah untuk menguasai atau mengendalikan berbagai 

keadaan, yakni dengan melarang tanpa izin tertulis untuk melakukan 

kegiatan–kegiatan apapun yang hendak diatur atau dikendalikan oleh 

																																																													
8Ibid, hlm. 96 
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pemerintah.9 Dengan perkataan lain melalui sistem perizinan tersebut 

pihak penguasa melakukan campur tangan kedalam atau atas proses 

jalannya kegiatan-kegiatan masyarakat tertentu. Pengertian izin oleh 

pihak administrasi negara berkaitan dengan kewenangan administrasi 

negara dalam menjalankan pemerintahan. Bisa secara atribusi, 

delegasi (sub delegasi), dan mandat.10 Ketiga hal itu dilakukan secara 

kombinasi, yang bertalian erat dengan asas-asas desentralisasi, 

dekonsentrasi dan tugas pembantuan, serta dalam operasionalisasinya 

berbaur satu dengan yang lainnya.  

Ada banyak jenis perizinan yang sampai saat ini masih berlaku dan 

dilaksanakan sepenuhnya oleh pemerintah dan masyarakat. Selain 

jenisnya, perizinan juga dapat dibedakan atas instansi pemberi 

izinnya, apakah Pemerintah Pusat atau Pemerintah provinsi dan atau 

Pemerintah kabupaten/kota. Pihak yang mempunyai kewenangan 

dalam memberikan izin, dapat melaksanakan sendiri kewenangan 

tersebut atau dapat melimpahkan kewenangan yang dimilikinya 

tersebut.  

Merujuk pada penjelasan di atas, dapat terlihat bahwa perizinan pada 

dasarnya merupakan bagian dari kewenangan pemerintah. Dalam hal 

kewenangan campur tangan pemerintah dalam pergaulan sosial 

ekonomi masyarakat, dikenal adanya kebijaksanaan publik (public 

policy).  Bentuk kebijaksanaan pemerintah secara konkrit yaitu dalam 

bentuk izin. Pemberian izin tersebut dimaksudkan untuk 

mengendalikan masyarakat dalam hubungannya berbagai aspek 

kehidupan masyarakat, diberikan dengan syarat-syarat tertentu guna 

																																																													
9Loc.cit. 

10Penjelasan lebih lanjut mengenai ketiga hal tersebut bisa dilihat dalam 
Mustamin Dg. Matutu, Abdul Latief dan Hikmawati Mustamin, 1999, Mandat, 
Delegasi, Atribusi dan Implementasinya di Indonesia, Yogyakarta, UII Press 
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mengendalikan dampak negatif yang mungkin timbul sebagai akibat 

dari suatu kegiatan dan/atau usaha. 

Dari perspektif hukum administrasi, izin merupakan instrumen 

preventif yang mempunyai fungsi antara lain:11  

a. mengarahkan/mengendalikan (“sturen”) aktivitas-aktivitas 

tertentu; 

b. mencegah bahaya bagi lingkungan; 

c. keinginan melindungi obyek-obyek tertentu; 

d. mengatur distribusi benda langka; 

e. seleksi orang-orang dan/atau  aktivitas tertentu. 

Dengan fungsi semacam  itu, setiap izin pada dasarnya  membatasi 

hak-hak dasar kebebasan individu subyek hukum. Dengan demikian 

wewenang membatasi hendaknya tidak melanggar prinsip dasar 

negara hukum, yaitu asas legalitas. Di sisi lain hak-hak dasar juga 

memiliki sifat dasar yang membatasi kekuasaan pemerintahan melalui 

asas legalitas tersebut. Atas dasar yang demikian itu, maka wewenang 

memberi izin adalah wewenang yang diberikan oleh peraturan 

perundang-undangan  untuk mencapai tujuan konkrit.  Dalam 

hubungannya dengan izin sebagai instrumen yuridis yang bersifat 

preventif, maka di dalam penerbitan suatu izin, setiap pejabat yang 

berwenang menerbitkan izin atas suatu permohonan, harus 

memperhatikan suatu prosedur yang berlandaskan kepada tiga pilar 

yaitu asas negara hukum, asas demokrasi dan asas instrumental.  

Dalam asas negara hukum terdapat 2 (dua) prinsip yang harus 

dijadikan dasar dalam menerbitkan (atau tidak menerbitkan) izin 

yaitu prinsip legalitas dan perlindungan terhadap hak-hak dasar. 

Dalam bingkai hukum administrasi, kedua prinsip itu tercermin 

																																																													
11Philipus M. Hajon, 1995, Aspek-aspek Hukum Administrasi dari 

Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) Izin, Makalah dalam pelatihan Hakim 
Peradilan Tata Usaha Negara, Bandung, hlm. 1 



 17 

dalam asas rechtmatigheid dan asas doelmatigheid. Asas rechtmatigheid 

mencakup persoalan wewenang, prosedur dan substansi yang 

mendeskripsikan tentang pemahaman pejabat TUN terhadap norma-

norma hukum administrasi yang menjadi rambu-rambu dalam 

melaksanakan tindakan pemerintahannya (izin) dan hal ini akan 

dinilai berdasarkan alat ukur berupa  peraturan perundang-undangan 

dan norma hukum administrasi tidak tertulis. Sedangkan asas 

doelmatigheid senantiasa berkaitan dengan tujuan yang dikehendaki 

dan ingin dicapai oleh  ketentuan hukum administrasi (konkritisasi) 

yang dilakukan oleh pejabat yang menerbitkan izin. 

Adapun asas demokrasi dalam prosedur perizinan akan 

mendeskripsikan tentang penyelenggaraan pemerintahan yang 

mendasarkan pada asas keterbukaan. Di dalam asas keterbukaan ini 

akan mewajibkan pemerintah untuk secara aktif menyampaikan 

informasi kepada masyarakat tentang suatu permohonan atau suatu 

rencana tindak pemerintahan. Di samping itu mewajibkan pula untuk 

memberikan penjelasan kepada masyarakat atas hal yang diminta. 

Keterbukaan pemerintahan akan membuka akses secara luas kepada 

masyarakat untuk berperanserta di dalam pengambilan suatu 

keputusan. Untuk itu perlu dikembangkan sarana lembaga 

peranserta, misalnya sarana keberatan, dengar pendapat dan lain-lain.  

Sedang asas ketiga yaitu asas instrumental dalam pengambilan suatu 

keputusan berkait erat dengan prinsip efisiensi dan efektivitas. 

Praktik yang terjadi dewasa ini masih menunjukkan kecenderungan 

bahwa prosedur di bidang pemerintahan masih belum berdayaguna 

dan berhasilguna. Dalam hubungan ini, deregulasi di bidang 

pemerintahan khususnya menyangkut prosedur pemerintahan masih 

sangat dibutuhkan, sebab dalam hal kecil masih menunjukkan 

beberapa segi yang tidak efisien dan tidak efektif. 
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Dalam kaitannya sebagai suatu keputusan pejabat/badan tata usaha 

negara (beschikking), sebuah izin tidak boleh bertentangan dengan 2 

(dua) hal yakni: 12 

1. Peraturan perundang-undangan yang berlaku 

Peraturan Perundang-undangan  dalam system hukum Indonesia 

diatur secara hirarkis atau berjenjang. Pengaturan secara hirarkis 

ini juga membawa implikasi pada kekuatan hukumnya. Secara 

garis besar, hirarki peraturan perundang-undangan memiliki 

makna sebagai berikut: 

a. Peraturan hukum atasan merupakan dasar hukum pembentukan 

peraturan hukum bawahan.  

b. Peraturan hukum bawahan merupakan pelaksanaan peraturan 

hukum atasan, oleh karena itu kedudukannya lebih rendah dan 

materi muatannya tidak boleh bertentangan.  

c. Manakala terdapat dua peraturan Perundang-undangan dengan 

materi muatan mengatur materi sama dan dengan kedudukan 

sama maka berlaku peraturan perundang-undangan baru.  

2. Asas-asas umum pemerintahan yang baik (AAUPB) 

Dalam penjelasan Pasal 53 ayat (2) Undang-Undang Nomor 9 

Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 

Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dinyatakan 

bahwa yang dimaksud dengan asas-asas umum pemerintahan yang 

baik meliputi asas-asas sebagaimana dimaksud dalam Undang-

Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang 

Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme. Dalam 

																																																													
12Lihat Pasal 53 ayat (2) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang 

Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata 
Usaha Negara.  
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Pasal 23 Undang-undang ini disebutkan beberapa asas umum 

penyelenggaraan negara yaitu: 

a. Asas kepastian hukum; asas dalam Negara hukum yang 

mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan, 

kepatutan dan keadilan dalam setiap kebijakan dalam 

penyelenggaraan Negara; 

b. Asas tertib penyelenggaran Negara; asas yang menjadi landasan 

keteraturan, keserasian dan keseimbangan dalam pengendalian 

penyelenggaraan negara; 

c. Asas kepentingan umum; asas yang mendahulukan 

kesejahteraan umum dengan cara yang aspiratif, akomodatif, 

dan selektif; 

d. Asas keterbukaan; asas yang membuka diri terhadap hak 

masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur, dan 

tidak diskriminatif tentang penyelenggaraan Negara dengan 

tetap memperhatikan perlindungan atas hak asasi pribadi, 

golongan, dan rahasia Negara; 

e. Asas profesionalitas; asas yang mengutamakan keahlian yang 

berlandaskan kode etik dan ketentuan peraturan perundang-

undangan yang berlaku; 

f. Asas akuntabilitas; asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan 

dan hasilakhir dari setiap kegiatan penyelenggara negara harus 

dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat 

sebagai pemegang kedaulatan tertinggi Negara sesuai dengan 

ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Di 

samping itu, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang 

Pemerintahan Daerah, AAUPB tersebut dijadikan asas dalam 

penyelenggaraan pemerintahan daerah, sebagaimana yang 

tercantum dalam dalam Pasal 20 ayat (1) yang menyatakan 
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bahwa penyelenggaraan pemerintahan berpedoman pada Asas 

Umum Penyelenggaraan Negara yang terdiri atas: asas kepastian 

hukum, asas tertib penyelenggara negara, asas kepentingan 

umum, asas keterbukaan, asas proporsionalitas, asas 

profesionalitas asas akuntabilitas asas efisiensi, dan asas 

efektivitas.  

2. Pengelolaan Minyak di Indonesia 

Masyarakat Nusantara sudah mengenal minyak bumi sejak lama. 

Catatan dari Tiongkok bertarik 972 M merekam bahwa utusan Kerajaan 

Sriwijaya datang ke Tiongkok membawah buli-buli berisi minyak bumi 

sebagai salah satu tanda mata. Di masa lalu, cairan minyak dipercaya 

menyebuhkan penyakit kulit dan rematik. Dalam perkembangannya, 

minyak bumi menjadi sumber energi yang paling banyak digunakan 

manusia.13 

Sejak jaman pemerintahan Hindia Belanda, sudah dilakukan eksplorasi 

dan produksi minyak bumi. Pengusahaan minyak bumi di Indonesia 

memang tergolong yang tua di dunia atau setelah 10 tahun Seneka Oil 

Company  (1859), di negara bagian Pensilvania, Amerika Serikat 

melakukan pengeboran minyak pertamakali di dunia. Pengeboran 

minyak pertama di Indonesia, yang dilakukan oleh J Reerink, 1871 

melakukan pengeboran secara mandiri di daerah Cibodas Tangat, Maja, 

Majalengka Jawa Barat menghasilakan 6000 liter minyak dan 

merupakan produk minyak pertama di Indonesia. Pengeboran yang 

sukses secara komersial baru dilakukan pada tahun 1885 oleh Aeliko 

																																																													
13 Jejak Langkah Industri Migas Nusantara, Tempo Edisi 8-14 Desember 

2014, hlm, 2-3 (Suplemen); Lihat juga, The Library of Congress Country 
Studies; CIA World Factbook dalam 
http://www.photius.com/countries/indonesia/economy/indonesia_economy_pe
troleum.html, diakses terakhir Tanggal 20 Desember 2014.  
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Jans Zeilker di Lapangan Telaga Said Sumatera Utara. Sejarah 

kemudian mencatat, inilah cikal bakal perusahaan MIGAS Kerajaan 

Belanda The Royal Duch Shell.14 

Dua abad lebih setelah VOC didirikan, sektor pertambangan belum 

menjadi andalan pendapatan pemerintah kolonial. Hal ini bisa dilihat 

dari adanya Indische Mijnwet, produk undang-undang pertambangan 

pertama, yang baru dibuat oleh Belanda pada tahun 1899. Pada 

pertengahan abad ke-19, Corps of the Mining Engineers, suatu institusi 

Belanda, telah melaporkan penemuan minyak pada dekade 1850-an, 

antara lain di Karawang (1850), Semarang (1853), Kalimantan Barat 

(1857), Palembang (1858), Rembang dan Bojonegoro (1858), Surabaya 

dan Lamongan (1858). Temuan minyak terus berlanjut pada dekade 

berikutnya, antara lain di daerah Demak (1862), Muara Enim (1864), 

Purbalingga (1864) dan Madura (1866). 

Aeilko Jans Zeilker merupakan orang pertama yang memperolah 

konsesi di daerah Telaga Said, Langkat, Sumatra Utara seluas 500 bahu 

(3,5 km persegi), dari Sultan Langkat pada tahun 1883. Lapangan itu ia 

temukan pada saat inspeksi dan menemukan genangan yang 

tercampuri minyak bumi. Setahun kemudian, lapangan ini mulai 

berproduksi pada tahun 1884 dan menghasilkan 8000-an liter minyak 

bumi. Untuk mendukung pengembangan usaha minyak di lapangan 

ini, maka dibangunlah jaringan pipa dan kilang minyak oleh Jean 

Baptist August, sepeninggal Zeilker. Kilang minyak Pangkalan Brandan 

tersebut selesai dibangun pada tahun 1892. Enam tahun setelahnya, 

tahun 1898, tangki-tangki penimbunan dan fasilitas pelabuhan 

dibangun di Pangkalan Susu. Dengan demikian, minyak mentah yang 

dihasilkan dapat diolah terlebih dahulu sebelum dikapalkan. 

																																																													
14 Ibid 
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Pelabuhan Pangkalan Susu merupakan pelabuhan ekspor minyak 

pertama di Indonesia.  

Pada tahun 1890, Belanda secara resmi mendirikan perusahaan minyak 

di Indonesia yang diberi nama NV Koninklijke Nederlandsche Petroleum 

Maatschappij, atau Royal Dutch Petroleum Company. Sebelum itu, di 

negeri Belanda sendiri telah dibentuk Doordsche Petroleum Maatschappij 

pada tahun 1887, oleh Adriaan Stoop, untuk mengembangkan lapangan 

minyak di Surabaya, Jawa Timur. Stoop memperoleh konsesi seluas 

152,5 km persegi. Lapangan Kruka merupakan lapangan tertua di 

daerah ini.  

Di Kalimantan, pengelolaan minyak bumi dimulai ketika Sultan Kutai 

memberikan konsesi kepada Jacobus Hubertus Menten, pada tahun 

1888. Pada tahun 1893, Lapangan Sanga-Sanga mulai berproduksi. 

Selanjutnya dibangunlah kilang Balikpapan pada tahun 1894. Produksi 

komersialnya sendiri baru dicapai pada tahun 1897. Pengapalan 

minyak pertama terjadi pada tahun 1898 oleh kapal tanker Shell ke 

Singapura. Kartel-kartel minyak internasional mulai masuk pada tahun 

1924 terutama dari AS (Caltex, Stanvac) dan pada akhir kekuasaan 

Jepang total produksi minyak sejumlah 65 juta barel. Penguasaan secara 

penuh oleh Indonesia baru terjadi tahun 1956. 

Pengelolaan Migas di wilayah laut maupun di wilayah daratan 

dilakukan pada dua tahapan yaitu, eksplorasi dan eksploitasi. Kai 

Nielsen and Robert Ware merumuskan padanan kata ‘eksplorasi’ dan 

eksploitasi yaitu: 

 

 The fundamental synonym for the verb “exploit” is “use”. The exploiter 
must be a person or group of people, a human or humanlike subject, with the 
capacity for cetting ends and using means; that object of exploitation is one 
such means. This object can be virtually anything that can be used: non 
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human things, such as natural recources, and even abstracttions, such as 
occasions and opportunities.15 
 

Fase eksplorasi merupakan saat yang cukup krusial bagi perusahaan 

kontraktor di bidang Migas oleh karena kegagalan menemukan sumber 

Migas tidak dibebankan kepada negara. Bahkan, sebelum melakukan 

penandatanganan investasi di bidang ini dibebankan menunaikan 

kewajiban kepada negara berupa pembayaran komitmen dalam bentuk 

signature bonus. Kontraktor di bidang Migas yang melakukan kegiatan 

eksplorasi maupun eksploitasi di Indonesia diuntungkan oleh 

kedudukan kepemilikan negara (state property) terhadap sumber daya 

alam yang terkandung di perut bumi. Kontraktor tidak harus 

berhadapan dengan klaim kepemilikan perorangan terhadap isi 

kandungan perut bumi sebagaimana yang berlaku di negara lain. 

Kepemilikan perorangan atas sumber daya alam antara satu negara 

dengan negara lainnya memiliki perbedaan. Konsep penguasaan 

negara terhadap sumber daya alam yang terkandung di perut bumi 

adalah konsep di Indonesia, sebaliknya dalam konsep common law 

system dikenal doktrin cujus est solum, ejus est usque ad coelum et ad 

inferos atau doktrin ad coelom, atau ada yang menyebut sebagai prinsip 

“heaven to hell”.16 

Eksploitasi Migas,  seperti kegiatan  pengilangan, pengeboran, 

penyaluran  minyak dari sumur-sumur produksi yang menggunakan 

pipa melalui laut atau sebaliknya, penempatan minyak mentah atau 

olahan pada tanki-tanki penyimpanan di daerah pantai, pengelolaan 

limbah, secara faktual ikut memberikan andil dalam kegiatan ekonomi. 

																																																													
15Kai Nielsen and Robert Ware, (eds.,), 1997, Key Concepts in Critical 

Theory Exploitation, New Jersey: Humanities Press International, Inc., hlm.7 

16 John S. Lowe, 1995. Oil and Gas, Third Edition, ST. Paul, Minn: West 
Publising, p.8 
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Namun demikian, potensi besarnya ekonomi harus sebanding dengan 

upaya-upaya mencegah terjadinya pencemaran lingkungan laut, 

termasuk keamanan manusia  di wilayah pantai. Investasi di bidang 

Migas memiliki risiko yang tinggi, padat modal, dan keahlian spesifik 

dari perusahaan perminyakan sebagai badan hukum yang diakui.17  

Keputusan investasi di bidang ini relatif  memperhitungkan berbagai 

hal. Koh Naito  et.al, menyebutkan bahwa keputusan investasi di 

bidang pertambangan ditentukan oleh faktor  potensi tambang 

(geological potential), Political Stability,  Mineral law (mineral ownership, 

security of tenure, exploration/mining term, right to transfer ownership), fiscal 

regime, and others factors (provision related management control, 

environmental obligations, obligations to wokers, market, the right to  use 

mineral right as collateral, confidentiality of data, and dispute-settlement 

mechanism).18  

Berbeda dengan sumber daya pertambagan lainnya, keputusan 

investasi di bidang Migas mulai dilakukan saat eksplorasi. Ini berarti 

risiko gagal selalu dihadapi oleh kontraktor. Faktor-faktor berpengaruh 

lainnya digaransi oleh pemerintah sebagai pemilik sumber daya seperti 

kebijakan keuangan (hasil dari kerjasama), aspek regulasi di bidang 

lingkungan, hubungan kertengakerjaan, keamanan investasi termasuk 

kerahasian data yang dihasilkan selama eksploitasi maupun fase 

eksplorasi, termasuk mekanisme penyelesaian sengketa. 

																																																													
17 Pengertian badan usaha dalam kategori badan hukum dikontrusikan 

oleh Hendry Campbell Black, sebagai a body, other than a natural person, that 
can function legally, sue or be sued, and make decisions through agents, Lihat: 
Bryan A. Garner (Editor in Chief), 2004. Black’s Law Dictionary: St. Paul, MN, 
West Group, p. 913 

18 Koh Naito and Hajime Myoi, 1998. Mineral Project in Asean Countries, 
Geology, Regulation, fiscal regime, and the Environment, Recources 
Policy.Vol.24, No.2.p 87-89. 
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Pada umumnya, kegiatan Migas memerlukan berbagai dokumen 

kontrak yaitu mulai dari kesepakatan dari negara pemilik sampai 

dengan kontrak pengiriman produk minyak. Sekurang-kurangnya 

terdapat beberapa pihak yang ikut dalam kontrak pengelolaan Migas, 

di antaranya, Pemerintah dan perusahaan-perusahaan minyak nasional 

(governmental and national oil company), perusahaan minyak 

internasional (international oil company), perbankan (privat banks and 

public lender), engeneering firms, drilling company, and rig operation, 

refining, and trading companies. 

3. Perseroan Terbatas Sebagai Badan Hukum Pengelola Migas 

a. Gambaran Umum 

Perseroan terbatas (PT) adalah badan hukum perusahaan yang paling 

banyak digunakan dan diminati oleh para pengusaha. Penyebabnya 

adalah karena badan hukum seperti ini memiliki banyak kelebihan 

jika dibandingkan dengan badan hukum lainnya. Kelebihannya 

antara lain luasnya badan usaha yang dimiliki, kebebasan bergerak 

dalam berbagai bidang usaha serta tanggung jawab yang dimiliki 

terbatas hanya kepada modal yang disetorkan.  

Berikut ciri utama dari perusahaan yang berbentuk badan hukum 

perseroan terbatas, yaitu: 

1) Kewajiban terhadap pihak luar, terbatas hanya kepada modal 

yang disetorkannya. Artinya, jika perusahaan menanggung utang, 

maka kewajiban pemilik hanya terbatas kepada modal yang 

disetorkan. Oleh karena itu harta pribadi tidak ikut dijaminkan 

untuk membayar kewajiban tersebut. 

2) Kemudahan alih kepemilikan, artinya jika seseorang memegang 

saham perusahaan tersebut kemudian ingin menjualnya dengan 

berbagai sebab, maka dengan mudah dapat dipindahtangankan 

atau dijual ke pihak lain. 
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3) Usia PT tidak terbatas, artinya perusahaan yang berbentuk 

perseroan terbatas memiliki usia yang tidak terbatas, selama 

masih mampu untuk beroperasi walaupun pemilik atau 

manajemennya meninggal dunia dapat dilanjutkan oleh pemilik 

saham lainnya. 

4) Kemampuan untuk menghimpun dana dalam jumlah yang besar, 

artinya jika perusahaan ingin memperoleh modal dalam jumlah 

yang besar, maka dengan mudah pihak kreditor untuk 

mempercayainya. 

5) Kebebasan untuk melakukan berbagai aktivitas bisnis, baik jenis 

atau bidang usaha maupun wilayah operasinya lebih luas dan 

beragam. 

Untuk menjalankan aktivitasnya setiap perseroan terbatas memiliki 

Organ Perseroan,yaitu Rapat Umum Pemegang Saham, Direksi, 

Dewan Komisaris. 

b.   Penguasaan Saham  

Dalam praktiknya modal perseroan terbatas terdiri dari: 

1) Modal Dasar (Authorized Capital) yaitu dasar terdiri dari atas 

seluruh nilai nominal saham dan merupakan modal pertama kali 

dan tertera dalam akta notaris pada saat perseroan terbatas 

tersebut didirikan. 

2) Modal ditempatkan atau dikeluarkan (Issued Capital) merupakan 

modal yang telah ditempatkan atau dikeluarkan oleh pemegang 

saham. Besarnya modal ditempatkan minimal 25% dari modal 

dasar. 

3) Modal Sektor (Paid-Up Capital) merupakan modal yang harus 

disetor oleh pemegang saham yang jumlahnya paling sedikit 25% 

dari modal dasar harus ditempatkan dan disetorkan penuh. 
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Modal ditempatkan dan disetorkan penuh dengan dibuktikan 

dengan penyetoran  yang sah.  

4) kepemilikan dispersi merupakan kepemilikan saham tersebar 

yang dimiliki oleh investor individu19. Investor individu meliputi 

inverstor diluar manajemen selain pemerintah, institusi dan 

keluarga. Semakin banyak saham yang dimiliki oleh investor 

individu, maka akan semakin banyak informasi yang 

diungkapkan, karena investor ingin memperoleh informasi seluas-

luasnya tentang peusahaan tempat ia berinvestasi serta dapat 

mengawasi kegiatan manajemen. Jika kepemilikan manajerial 

semakin besar, maka akan semakin sedikit informasi yang akan 

diungkapkan dalam laporan tahunan karena manajer memiliki 

akses yang luas terhadap informasi perusahaan tanpa harus 

melalui laporan tahunan yang dipublikasi. Sebaliknya, semakin 

banyak saham dimiliki oleh investor individu, maka akan 

semakin banyak informasi yang diungkapkan dalam laporan 

tahunan, karena investor ingin memperoleh informasi seluas-

luasnya tentang perusahaan tempat ia berinvestasi serta dapat 

mengawasi kegiatan manajemen. 

Anak Perusahaan adalah sebuah perusahaan yang dikendalikan oleh 

sebuah perusahaan yang terpisah yang lebih tinggi. Perushaan yang 

dikendalikan disebut sebagai perusahaan, korporasi, atau perseroan 

terbatas, dan dalam beberapa kasus dapat menjadi pemerintah atau 

perusahaan milik negara atau daerah dan pengendalian Perusahaan 

disebut induknya (atau induk perusahaan). Hubungan-hubungan ini 

terjadi oleh karena konfigurasi kepemilikan saham terletak pada satu 

kekuatan utama (mayoritas). Perusahaan induk tidak harus menjadi 

																																																													
19 Pustakabakul.blospot.co.id/2013/05/kepemilikan-dispersi.html. 

Diakses pada tanggal 19 Desember 2016 Pkl 13.22 WITA. 
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perusahaan lebih besar atau "lebih kuat", itu mungkin bagi 

perusahaan induk untuk lebih kecil dari anak perusahaan, atau 

orangtua dapat lebih besar dari beberapa atau seluruh anak 

perusahaannya (jika memiliki lebih dari satu). Orang tua dan anak 

perusahaan tidak selalu harus beroperasi di lokasi yang sama, atau 

mengoperasikan bisnis yang sama, tetapi juga mungkin bahwa 

mereka bisa dibayangkan pesaing di pasar. Juga, karena perusahaan 

induk dan anak perusahaan adalah entitas yang terpisah, sangatlah 

mungkin untuk salah satu dari mereka untuk terlibat dalam proses 

hukum, kepailitan, kenakalan pajak, dakwaan dan/atau dalam 

penyelidikan, sementara yang lain tidak. 

Dalam ilmu hukum ada dikenal dua subjek hukum, yaitu orang 

dan badan hukum. Mengenai definisinya, badan hukum atau legal 

entity atau legal person dalam Black’s Law Dictionary20 dinyatakan 

sebagai a body, other than a natural person, that can function legally, 

sue or be sued, and make decisions through agents. Pengaturan dasar 

dari badan hukum itu sendiri terdapat di dalam Pasal 1654 Kitab 

Undang-undang Hukum Perdata (KUH Perdata) yang menyatakan 

bahwa: Semua perkumpulan yang sah adalah seperti halnya dengan 

orang-orang swasta, berkuasa melakukan tindakan-tindakan perdata, 

dengan tidak mengurangi peraturan-peraturan umum, dalam mana 

kekuasaan itu telah diubah, dibatasi atau ditundukkan pada acara-

acara tertentu. 

Sementara itu, yang merupakan peraturan umum dari badan 

hukum adalah Pasal 1653 KUH Perdata yang menyebutkan bahwa 

selainnya perseroan yang sejati oleh Undang-undang diakui pula 

perhimpunan-perhimpunan orang sebagai perkumpulan-
																																																													

20 Henry Campbell Blck, 1968, Black’s Law Dictionary, Definitions of the 
Terms and Pharases of American and English Jusrisprudence Ancient and 
Modern. Revised Fourth Edition. 
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perkumpulan, baik perkumpulan-perkumpulan itu diadakan atau 

diakui sebagai demikian oleh kekuasaan umum, maupun 

perkumpulan-perkumpulan itu diterima sebagai diperbolehkan, atau 

telah didirikan untuk suatu maksud tertentu yang tidak bertentangan 

dengan Undang-undang atau kesusilaan baik. 

Unsur-unsur21 yang dipakai untuk menentukan ciri-ciri suatu 

badan hukum adalah apabila perusahaan itu mempunyai unsur-unsur 

sebagai beriku: 

(1) adanya harta kekayaan yang terpisah 

(2) ada hak-hak dan kewajiban. 

(3) mempunyai tujuan tertentu, mempunyai kepentingan sendiri 

(4) dan adanya organisasi yang teratur. 

Aturan untuk menentukan kedudukan suatu perusahaan 

sebagai badan hukum, biasanya ditetapkan oleh perundang-

undangan, kebiasaan atau yurisprudensi. Sebagai contoh, PT 

dinyatakan sebagai badan hukum di dalam Pasal 7 ayat (4) Undang-

undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.  

4. Tujuan Pembentukan Perseroan Daerah. 

Sejalan dengan semangat otonomi daerah yang memberikan 

kesempatan seluas luasnya kepada Pemda untuk mencari sumber-

sumber penghasilan bagi peningkatan pendapatan asli daerah sebagai 

salah satu modal pembangunan daerahnya, dengan demikian daerah 

dipacu untuk melakukan pemanfaat sumber daya yang dimiliki 

secara maksimal. 

 Pengakuan yuridis terhadap perusahaan daerah bertujuan 

untuk: 

																																																													
21 Sulistiowati, 2010, Aspek Hukum dan Realitas Bisnis, Perusahaan Grup 

di Indonesia. Erlangga,  Surabaya, hl 4 
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a.  Manfaat bagi perkembangan perekonomian daerah pada 

umumnya 

b.  Menyelenggarakan kemanfaatan umum berupa penyediaan 

barang dan/atau jasa yang bermutu bagi pemenuhan hajat hidup 

masyarakat sesuai kondisi, karakteristik dan potensi daerah yang 

bersangkutan berdsarkan tata kelola perusahaan yang baik 

c.  Memperoleh laba dan/atau keuntungan 

3. Tata Kelola Perusahaan 

Para ahli memberikan beberapa pendapat mengenai tata kelola 

perusahaan, atara lain22: 

a. Amir Wijaya Tunggal, menyatakan tata kelola perusahaan 

merupakan sistem yang mengatur ke arah mana kegiatan usaha 

akan dilaksanakan, termasuk membuat sasaran yang akan dicapai, 

untuk apa sasaran tersebut perlu dicapai serta ukuran 

keberhasilannya. 

b. Ersnt and young menyatakan Corporate governance terdiri atas 

sekumpulan mekanisme yang saling berkaitan yang terdiri atas 

pemegang saham institusional, Dewan Direksi dan Komisaris, para 

manejer yang dibayar berdasarkan kinerjanya, pasar sebagai 

pengendali perseroan, struktur kepemilikan, struktur keuangan, 

investasi terkait dan persediaan produk. 

 

Organ perseroan merupakan elemen penting dalam pengelolaa usaha 

yang terdiri dari Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), Komisaris, 

dan Direksi. RUPS menurut Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 

40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (“UUPT”) adalah Organ 

Perseroan yang mempunyai wewenang yang tidak diberikan kepada 

																																																													
22 http://e-journal.uajy.ac.id/406/3/2EA17195.pdf. Diakses pada 

tanggal 12 Desember 2016 Pkl. 12.36 WITA 
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Direksi atau Dewan Komisaris dalam batas yang ditentukan dalam 

Undang-Undang ini dan/atau anggaran dasar. Pengaturan mengenai 

RUPS terdapat di dalam UU PT  Bab VI  mengenai RUPS Pasal 75 

sampai dengan Pasal 91. 

Pemegang saham berhak memperoleh keterangan yang berkaitan 

dengan Perseroan dari Direksi dan/atau Dewan Komisaris, sepanjang 

berhubungan dengan mata acara rapat dalam RUPS dan tidak 

bertentangan dengan kepentingan Perseroan. Mata acara rapat lain-

lain tidak berhak disetujui oleh RUPS, kecuali semua pemegang 

saham yang hadir atau wakilnya menyetujui adanya penambahan 

mata acara rapat. 

RUPS diadakan di tempat kedudukan Perseroan atau di tempat 

Perseroan melakukan kegiatan usahanya berdasarkan anggaran dasar. 

Bagi RUPS Perseroan Terbuka dapat diadakan di tempat kedudukan 

bursa di mana saham Perseroan dicatatkan. Tempat dilaksanakannya 

RUPS harus terletak di wilayah negara Republik Indonesia. 

Selain itu, RUPS dapat juga diselenggarakan melalui media 

telekonferensi, video konferensi, atau sarana media elektronik lainnya 

yang memungkinkan semua peserta RUPS saling melihat dan 

mendengar secara langsung serta berpartisipasi dalam rapat. Setiap 

penyelenggaraan RUPS yang dilakukan melalui media telekonferensi, 

video konferensi, atau sarana media elektronik lainnya harus 

dibuatkan risalah rapat yang disetujui dan ditandatangani oleh semua 

peserta RUPS. 

RUPS terdiri atas RUPS tahunan dan RUPS lainnya. RUPS tahunan 

wajib diadakan dalam jangka waktu paling lambat 6 (enam) bulan 

setelah tahun buku berakhir. Dalam RUPS tahunan, harus diajukan 

semua dokumen dari laporan tahunan Perseroan. Sedangkan RUPS 
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lainnya dapat diadakan setiap waktu berdasarkan kebutuhan 

dan/atau kepentingan Perseroan. 

Penyelenggaraan RUPS dapat dilakukan atas permintaan 1 (satu) 

orang atau lebih pemegang saham yang bersama-sama mewakili 1/10 

(satu persepuluh) atau lebih dari jumlah seluruh saham dengan hak 

suara kepada Direksi dengan Surat Tercatat disertai alasannya dan 

tembusannya disampaikan kepada Dewan Komisaris. Direksi wajib 

melakukan pemanggilan RUPS dalam jangka waktu paling lambat 15 

(lima belas) hari terhitung sejak tanggal permintaan penyelenggaraan 

RUPS diterima. Dalam hal Direksi tidak melakukan pemanggilan 

RUPS, maka pemegang saham mengajukan kembali permintaan 

penyelenggaraan RUPS kepada Dewan Komisaris. Dewan Komisaris 

wajib melakukan pemanggilan RUPS dalam jangka waktu paling 

lambat 15 (lima belas) hari terhitung sejak tanggal permintaan 

penyelenggaraan RUPS diterima. 

Sementara itu, jika dalam hal Direksi atau Dewan Komisaris ternyata 

tidak melakukan pemanggilan penyelenggaraan RUPS, maka 

pemegang saham dapat mengajukan permohonan kepada ketua 

pengadilan negeri yang daerah hukumnya meliputi tempat 

kedudukan Perseroan untuk menetapkan pemberian izin kepada 

pemohon (pemegang saham) melakukan sendiri pemanggilan RUPS 

tersebut. Pemanggilan RUPS dilakukan dalam jangka waktu paling 

lambat 14 (empat belas) hari sebelum tanggal RUPS diadakan, dengan 

tidak memperhitungkan tanggal pemanggilan dan tanggal RUPS. 

Pemanggilan RUPS dilakukan dengan surat tercatat dan/atau dengan 

iklan dalam surat kabar. Dalam panggilan RUPS dicantumkan 

tanggal, waktu, tempat, dan mata acara rapat disertai pemberitahuan 

bahwa bahan yang akan dibicarakan dalam RUPS tersedia di kantor 
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Perseroan sejak tanggal dilakukan pemanggilan RUPS sampai dengan 

tanggal penyelenggaraan RUPS.23 

Elemen lain yang penting dalam pengelolaan perseroan yaitu 

keberadaan Dewan Komisaris. Komisaris adalah Organ Perseroan 

yang bertugas melakukan pengawasan secara umum dan/atau 

khusus sesuai dengan anggaran dasar serta memberi nasihat kepada 

Direksi. Pengangkatan Komisaris dapat dilakukan dengan cara: 

a. Komisaris diangkat oleh RUPS 

b. Komisaris Perseroan terdiri atas 1 (satu) orang anggota Direksi 

atau lebih 

c. Anggota Dewan Komisaris diangkat untuk jangka waktu tertentu 

dan dapat diangkat kembali. Tata cara pengangkatan diatur dalam 

Anggaran Dasar. 

d. Yang dapat diangkat menjadi anggota Komisaris adalah orang 

perseorangan yang cakap melakukan perbuatan hukum dan tidak 

pernah dinyatakan pailit atau dihukum karena merugikan negara 

dalam waktu 5 (lima) tahun sebelum pengangkatan. 

Komisaris dapat diberhentikan apabila: 

a. Masa tugas Komisaris ditetapkan dalam Anggaran Dasar/Akte 

Pendirian 

b. Komisaris dapat diberhentikan sementara waktu oleh RUPS 

Tugas Utama Komisaris adalah Komisaris wajib melakukan 

pengawasan terhadap kebijakan Direksi dalam menjalankan 

perseroan serta memberi nasihat keapada Direksi. Fungsi pengawasan 

dapat dilakukan oleh masing-masing Anggota Komisaris namun 

keputusan pemberian nasihat dilakukan atas nama Komisaris secara 

Kolektif (sebagai Board). Fungsi pengawasan adalah proses yang 

																																																													
23 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 tentang 

Perseroan Terbatas (PT) 
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berkelanjutan. Oleh karena itu, Komisaris wajib berkomitmen tinggi 

untuk menyediakan waktu dan melaksanakan seluruh tugas 

komisaris secara bertanggungjawab. Pelaksanaan tugas tersebut 

diantaranya adalah: 

a. Pelaksanaan rapat secara berkala satu bulan sekali 

b. Pemberian nasihat, tanggapan dan/atau persetujuan secara tepat 

waktu dan berdasarkan pertimbangan yang memadai 

c. Pemberdayaan komite-komite yang dimiliki Komisaris. Contohnya 

Komite Audit, Komite Nominasi dll. 

d. Mendorong terlaksananya implementasi good corporate governance. 

Komisaris memiliki 2 (dua) wewenang, yaitu : 

1. Wewenang Preventif 

Di dalam Anggaran Dasar Perseroan dapat ditetapkan wewenang 

Dewan komisaris untuk memberikan persetujuan atau bantuan 

kepada Direksi dalam melakukan perbuatan hukum tertentu 

(Pasal 117 ayat 1 UU PT). 

2. Wewenang Represif 

Dewan Komisaris dapat memberhentikan anggota Direksi untuk 

sementara dengan menyebutkan alasannya (Pasal 106 UU PT). 

Kewajiban Komisaris, yaitu: 

a. Komisaris berkewajiban mengawasi kebijakan Direksi dalam 

menjalankan Perseroan serta memberikan nasihat kepada 

Direksi 

b. Komisaris wajib dengan itikad baik dan penuh tanggungjawab 

menjalankan tugas untuk kepentingan dan usaha Perseroan 

c. Komisaris wajib melapor kepada Perseroan tentang 

kepemilikan sahamnya beserta keluarganya. 

Dalam hal terjadi kepailitan karena kesalahan atau kelalaian 

Dewan Komisaris dalam melakukan pengawasan terhadap 
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pengurusan yang dilaksanakan oleh Direksi dan kekayaan 

Perseroan tidak cukup untuk membayar seluruh kewajiban 

Perseroan akibat kepailitan tersebut, setiap anggota Dewan 

Komisaris secara tanggung renteng ikut bertanggung jawab 

dengan anggota Direksi atas kewajiban yang belum dilunasi. 

Tanggung jawab berlaku juga bagi anggota Dewan Komisaris yang 

sudah tidak menjabat 5 (lima) tahun sebelum putusan pernyataan 

pailit diucapkan.  

Anggota Dewan Komisaris tidak dapat dimintai 

pertanggungjawaban atas kepailitan Perseroan apabila dapat 

membuktikan:  

a. kepailitan tersebut bukan karena kesalahan atau kelalaiannya;  

b. telah melakukan tugas pengawasan dengan itikad baik dan 

kehati-hatian untuk kepentingan Perseroan dan sesuai dengan 

maksud dan tujuan Perseroan; 

c. tidak mempunyai kepentingan pribadi, baik langsung maupun 

tidak langsung atas tindakan pengurusan oleh Direksi yang 

mengakibatkan kepailitan; dan  

d. telah memberikan nasihat kepada Direksi untuk mencegah 

terjadinya kepailitan. 

Komponen terakhir dalam struktur perseroan adalah Direksi. 

Berdasarkan Pasal 1 angka (5) Undang- Undang Nomor 40 Tahun 

2007 tentang Perseroan Terbatas (UUPT) menyebutkan bahwa 

pengertian Direksi dalam Perseroan Terbatas (Perseroan) adalah 

organ Perseroan yang berwenang dan bertanggung jawab penuh 

atas pengurusan Perseroan untuk kepentingan Perseroan, sesuai 

dengan maksud dan tujuan Perseroan serta mewakili Perseroan, 

baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan anggaran 
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dasar. Sebagaimana disebutkan dalam pengertian direksi di atas, 

maka kewenangan direksi adalah sebagai berikut: 

a. Salah satu organ Persoran yang memiliki kewenangan penuh 

atas pengurusan dan hal-hal terkait kepentingan Perseroan 

sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan. 

b. Mewakili Perseroan untuk melakukan perbuatan hukum baik di 

dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan 

UUPT and anggaran dasar. 

Kewenangan direksi untuk mewakili Perseroan bersifat tidak 

terbatas dan tidak bersyarat, kecuali ditentukan lain dalam UUPT, 

anggaran dasar atau keputusan Rapat Umum Pemegang Saham 

(“RUPS”). Dalam hal anggota direksi terdiri lebih dari 1 (satu) 

orang, yang  berwenang mewakili Perseroan adalah setiap anggota 

direksi, kecuali ditentukan lain dalam anggaran dasar. Maksud dari 

pengecualian ini adalah agar anggaran dasar dapat menentukan 

bahwa Perseroan dapat diwakili oleh anggota direksi tertentu 

sebagaimana diatur dalam Pasal 98 UUPT. 

Menurut Pasal 99 UUPT, kewenangan direksi dalam mewakili 

Perseroan bukan berarti tidak ada pembatasan. Namun, dalam hal 

tertentu direksi tidak berwenang mewakili Perseroan apabila 

Dalam hal terjadi perkara di pengadilan antara Perseroan dengan 

anggota direksi yang bersangkutan atau Anggota direksi yang 

bersangkutan mempunyai benturan kepentingan dengan 

Perseroan. Jika terjadi kondisi seperti demikian, maka Perseroan 

dapat diwakili oleh: 

a. Anggota direksi lainnya yang tidak mempunyai benturan 

kepentingan dengan Perseroan; 

b. Dewan komisaris dalam hal seluruh anggota direksi 

mempunyai benturan kepentingan dengan Perseroan; atau 
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c. Pihak lain yang ditunjuk oleh RUPS dalam hal seluruh anggota 

direksi atau dewan komisaris mempunyai benturan 

kepentingan dengan Perseroan. 

Direksi bertanggung jawab atas pengurusan Perseroan dengan 

itikad baik. Tanggung jawab direksi melekat penuh secara pribadi 

atas kerugian Perseroan, apabila anggota direksi yang 

bersangkutan bersalah atau lalai dalam menjalankan tugasnya. 

Tanggung jawab direksi yang terdiri atas 2 (dua) anggota direksi 

atau lebih berlaku secara tanggung renteng bagi setiap anggota 

direksi.   Pengecualian terhadap tanggung jawab secara renteng 

oleh anggota direksi terjadi apabila dapat membuktikan: 

a. Kerugian tersebut bukan karena kesalahan atau kelalaiannya; 

b. Telah melakukan pengurusan dengan itikad baik dan kehati-

hatian untuk kepentingan dan sesuai dengan maksud dan 

tujuan Perseroan; 

c. Tidak mempunyai benturan kepentingan baik langsung mapun 

tidak langsung atas tindakan pengurusan yang mengakibatkan 

kerugian; dan 

d. Telah mengambil tindakan untuk mencegah timbul atau 

berlanjutnya kerugian tersebut. 

Sesuai dengan Pasal 100 UUPT, direksi berkewajiban menjalankan 

dan melaksanakan beberapa tugas selama jabatannya menurut 

UUPT, yaitu: 

a. Membuat daftar pemegang saham, daftar khusus, risalah RUPS 

dan risalah rapat direksi; 

b. Membuat laporan tahunan dan dokumen keuangan Perseroan; 

c. Memelihara seluruh daftar, risalah dan dokumen keuangan 

Perseroan. 
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d. Seluruh daftar, risalah, dokumen keuangan Perseroan dan 

dokumen Perseroan lainnya disimpan di tempat kedudukan 

Perseroan. Atas permohonan tertulis dari pemegang saham, 

direksi dapat memberi izin kepada pemegang saham untuk 

memeriksa daftar pemegang saham, daftar khusus, risalah 

RUPS serta mendapat salinan risalah RUPS dan salinan laporan 

tahunan. 

Anggota direksi juga wajib melaporkan kepada PT mengenai 

saham yang dimiliki anggota direksi dan/atau keluarganya dalam 

Perseroan dan Perseroan lain untuk dicatat dalam daftar khusus. 

Anggota direksi yang tidak melaksanakan kewajiban ini dan 

menimbulkan kerugian bagi Perseroan, bertanggung jawab secara 

pribadi atas kerugian Perseroan tersebut sebagaimana diatur dalam 

Pasal 101 UUPT. Lebih lanjut, menurut Pasal 102 UUPT diatur 

tugas direksi sehubungan dengan pengurusan kekayaan Perseroan 

dimana direksi berkewajiban untuk memperoleh persetujuan RUPS 

untuk: 

a. Mengalihkan kekayaan Perseroan; atau 

b. Menjadikan kekayaan Perseroan sebagai jaminan utang. 

Kekayaan Perseroan yang dimaksud merupakan kekayaan yang 

jumlahnya lebih dari 50% (lima puluh persen) jumlah kekayaan 

bersih Perseroan dalam 1 (satu) transaksi atau lebih, baik yang 

berkaitan satu sama lain maupun tidak. Selain tugas-tugas di atas, 

kewajiban atau tugas direksi juga dapat ditentukan lebih lanjut 

dalam anggaran dasar Perseroan. 

Dalam pengelolaan perseroan ditentukan komposisi saham sebagai 

bagian penentuan pemeilik perusahaan. Pengaturan umum 

mengenai Perseroan Terbatas diatur dalam Undang-undang 

Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UUPT). 
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Menurut Pasal 1 angka 1 UUPT, Perseroan Terbatas, yang 

selanjutnya disebut Perseroan, adalah badan hukum yang 

merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, 

melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya 

terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan 

dalam Undang-Undang ini serta peraturan pelaksanaannya. 

Dari ketentuan tersebut dapat disimpulkan bahwa saham 

merupakan bukti penyetoran modal kepada Perseroan. Menurut 

Pasal 7 ayat (2) UUPT, Bagian atas saham tersebut wajib diambil 

oleh para pendiri pada saat Perseroan tersebut didirikan. Para 

pendiri yang telah mengambil bagian sahamnya disebut sebagai 

pemegang saham. Jika dilihat dari sudut pandang manfaatnya, 

pada dasarnya saham dapat dibagi dalam 2 (dua) klasifikasi, yakni: 

a. Saham biasa (common stocks). 

Untuk jenis saham ini, kedudukan para pemegang saham sama 

dan tidak ada yang diistimewakan. Terhadap klasifikasi saham 

ini, Pasal 52 UUPT menyatakan bahwa saham memberikan hak 

kepada pemiliknya untuk: 

1) Menghadiri dan mengeluarkan suara dalam RUPS; 

2) Menerima pembayaran deviden dan sisa kekayaan hasil 

likuidasi; 

3) Menjalankan hak lainnya berdasarkan UUPT; 

4) Hak-hak inilah yang melekat pada klasifikasi saham biasa. 

b. Saham preferen (preferred stocks) atau sering juga disebut saham 

prioritas. 

Apabila terdapat saham yang memiliki hak khusus selain 

daripada hak yang diberikan pada Pasal 52 UUPT, maka 

Anggaran Dasar Perseroan wajib menetapkan salah satu 
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diantaranya sebagai klasifikasi saham biasa. Klasifikasi saham 

selain saham biasa menurut Pasal 53 ayat (4) UUPT antara lain: 

1) Saham dengan hak suara atau tanpa hak suara; 

2) Saham dengan hak khusus untuk mencalonkan anggota 

Direksi atau anggota Dewan Komisaris; 

3) Saham yang setelah jangka waktu tertentu ditarik kembali 

atau ditukar dengan klasifikasi saham lain; 

4) Saham yang memberikan hak kepada pemegangnya untuk 

menerima dividen lebih dahulu dari pemegang saham 

klasifikasi lain atas pembagian dividen secara kumulatif atau 

non-kumulatif. 

5) Saham yang memberikan hak kepada pemegangnya untuk 

menerima lebih dahulu dari pemegang saham klasifikasi lain 

atas pembagian sisa kekayaan Perseroan dalam likuidasi. 

Bermacam-macam klasifikasi saham seperti yang telah disebutkan 

diatas, tidak selalu menunjukan bahwa klasifikasi tersebut 

masing-masing berdiri sendiri, terpisah satu sama lain, tetapi 

dapat merupakan gabungan dari 2 (dua) klasifikasi atau lebih. 

Ketentuan-ketentuan sebagaimana disebut di atas, berlaku setelah 

saham dicatat dalam daftar pemegang saham atas nama 

pemiliknya yang dibuat oleh Direksi Perseroan, sebagaimana 

diatur dalam Pasal 50 UUPT. 

Perusahaan Perseroan Terbatas (PT) wajib menyisihkan jumlah 

tertentu dari laba bersih perusahaan pada setiap tahun buku. 

Penyisihan laba bersih itu bertujuan sebagai dana cadangan. Laba 

bersih merupakan keuntungan tahun berjalan perusahaan setelah 

dikurangi pajak. Kewajiban menyisihkan cadangan itu berlaku 

apabila perusahaan mempunyai saldo laba positif. Penyisihan 

laba bersih dilakukan sampai cadangan mencapai minimal 20% 
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dari jumlah modal ditempatkan dan disetor. Apabila cadangan 

belum mencapai jumlah tersebut, maka hanya boleh digunakan 

untuk menutup kerugian yang tidak dapat dipenuhi oleh 

cadangan lain. 

Cadangan yang demikian adalah cadangan wajib, yaitu jumlah 

tertentu yang wajib disisihkan oleh perusahaan setiap tahun buku 

berjalan. Cadangan wajib dapat digunakan untuk menutup 

kemungkinan kerugian perusahaan pada masa yang akan datang. 

Cadangan wajib tidak harus berbentuk uang tunai, tapi bisa juga 

berbentuk aset lainnya yang mudah dicairkan dan tidak dapat 

dibagikan sebagai dividen. Cadangan lainnya adalah cadangan di 

luar cadangan wajib yang dapat digunakan untuk berbagai 

keperluan, misalnya perluasan usaha atau tujuan sosial. 

Penggunaan laba bersih, termasuk penentuan jumlah penyisihan 

untuk cadangan, diputuskan oleh Rapat Umum Pemegang Saham 

(RUPS). Seluruh laba bersih setelah dikurangi penyisihan untuk 

cadangan dibagikan kepada pemegang saham sebagai dividen - 

kecuali ditentukan lain dalam RUPS. Dividen hanya boleh 

dibagikan apabila perusahaan mempunyai saldo laba yang positif. 

Perusahaan dapat membagikan dividen interim sebelum tahun 

buku berakhir–sepanjang diatur dalam Anggaran Dasar. 

Pembagian dividen interim dapat dilakukan apabila jumlah 

kekayaan bersih perusahaan tidak menjadi lebih kecil daripada 

jumlah modal ditempatkan dan disetor ditambah cadangan wajib. 

Pembagian dividen interim tidak boleh mengganggu jalannya 

perusahaan, atau menyebabkan perusahaan tidak dapat 

memenuhi kewajibannya kepada kreditor. Pembagian dividen 

interim ditetapkan berdasarkan keputusan Direksi setelah 

memperoleh persetujuan Dewan Komisaris. Jika setelah tahun 
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buku berakhir ternyata perusahaan menderita rugi, dividen 

interim yang telah dibagikan harus dikembalikan kepada 

perusahaan oleh pemegang saham. Dalam hal pemegang saham 

tidak dapat mengembalikan dividen interim, Direksi dan Dewan 

Komisaris bertanggung jawab secara tanggung renteng atas 

kerugian perusahaan. 

Dividen yang tidak diambil setelah 5 tahun sejak tanggal yang 

ditetapkan untuk pembayaran dividen lampau, dimasukkan ke 

dalam cadangan khusus. Tata cara pengambilan deviden yang 

telah dimasukan ke dalam cadangan khusus diatur oleh RUPS. 

Dividen yang telah dimasukkan dalam cadangan khusus dan 

tidak diambil dalam jangka waktu 10  tahun akan menjadi hak 

perusahaan.24 

 

B. Kajian Terhadap Asas/Prinsip Yang Terkait Dengan Penyusunan 

Norma. 

Dalam membentuk peraturan daerah terdapat asas formal dan 

material yang wajib dipedomani25: 

1.  Asas Formal: 

a. Memiliki tujuan yang jelas, ialah maksud yang ingin diwujudkan 

dengan dibentuknya suatu peraturan perundang-undangan; 

b. Memiliki dasar-dasar pertimbangan yang pasti pada konsiderans 

menimbangnya; 

																																																													
24 Pasal 73 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 

tentang Perseroan Terbatas 

25 A. Hamid S. Attamimi, Peranan Keputusan Presiden Republik 
Indonesia Dalam Penyelenggaraan Pemerintah Negara, Suatu Studi Analisis 
Mengenai Keputusan Presiden Yang Berfungsi Pengaturan Dalam Kurun Waktu 
Pelita I-Pelita IV, Jakarta, Universitas Indonesia, Disertasi, 1990, hlm. 56 
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c. Memiliki dasar-dasar peraturan hukum yang jelas pada 

konsiderans mengingatnya; 

d. Memiliki sistematika yang logis dan tidak saling bertentangan 

antara Bab, Bagian, Pasal, Ayat, dan sub ayat; 

e. Dapat dikenali, melalui pengundangannya ke dalam lembaran 

negara/daerah serta disosialisasikan kepada masyarakat. 

2.  Asas Material: 

a. Dibentuk oleh pejabat atau lembaga pembentuk peraturan hukum 

yang berwenang untuk itu; 

b. Dibentuk melalui mekanisme, prosedur atau  tata tertib yang 

berlaku untuk itu; 

c. Materi muatannya memiliki asas-asas hukum yang jelas, tidak 

boleh bertentangan dengan kepentingan umum, peraturan 

perundang-undangan yang lebih tinggi dan/atau peraturan 

perundang-undangan lainnya yang sederajat/mengatur perihal 

yang sama. 

d. Isi peraturan harus jelas, mengandung kebenaran, keadilan dan 

kepastian hukum.  

e. Dapat dilaksanakan dan diterapkan dengan baik, untuk 

menyelesaikan kasus-kasus pelanggaran yang terjadi terhadap 

peraturan perundang-undangan dimaksud. 

Sebagai bagian dari kewenangan pemerintah dalam pembentukan 

regulasi pada tingkat daerah, maka penyusunan eraturan gubernur 

tentang  kelembagaan pengendalian perubahan iklim terikat dan tunduk 

pada asas-asas yang digunakan dalam penyusunan peraturan perundang-

undangan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 5 Undang-Undang 

Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-

undangan, yaitu: 
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1. Asas kejelasan tujuan yaitu bahwa setiap pembentukan peraturan 

perundang-undangan harus mempunyai tujuan yang jelas yang 

hendak dicapai; 

2. Asas kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat  yaitu bahwa 

setiap jenis peraturan perundang-undangan harus dibuat oleh lembaga 

negara atau pejabat pembentuk peraturan perundang-undangan yang 

berwenang. Peraturan perundang-undangan tersebut dapat dibatalkan 

atau batal demi hukum apabila dibuat oleh lembaga negara atau 

pejabat yang tidak berwenang; 

3. Asas kesesuaian antara jenis, hierarki, dan materi muatan yakni  

bahwa dalam pembentukan peraturan perundang-undangan harus 

benar benar memperhatikan materi muatan yang tepat sesuai dengan 

jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan; 

4. Asas dapat dilaksanakan adalah bahwa setiap pembentukan peraturan 

perundang-undangan harus memperhitungkan efektivitas peraturan 

perundang-undangan tersebut di dalam masyarakat, baik secara 

filosofis, sosiologis, maupun yuridis; 

5. Asas kedayagunaan dan kehasilgunaan adalah bahwa setiap peraturan 

perundang-undangan dibuat karena memang benar-benar dibutuhkan 

dan bermanfaat dalam mengatur kehidupan bermasyarakat, 

berbangsa, dan bernegara; 

6. Asas kejelasan rumusan adalah bahwa setiap peraturan perundang-

undangan harus memenuhi persyaratan teknis penyusunan peraturan 

perundang-undangan, sistematika, pilihan kata atau istilah, serta 

bahasa hukum yang jelas dan mudah dimengerti sehingga tidak 

menimbulkan berbagai macam interpretasi dalam pelaksanaannya; 

dan 

7. Asas keterbukaan adalah bahwa dalam pembentukan peraturan 

perundang-undangan mulai dari perencanaan, penyusunan, 
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pembahasan, pengesahan atau penetapan, dan pengundangan bersifat 

transparan dan terbuka. Dengan demikian, seluruh lapisan masyarakat 

mempunyai kesempatan yang seluas-luasnya untuk memberikan 

masukan dalam pembentukan peraturan perundang-undangan. 

Selain itu menurut Pasal 6 ayat  (1) materi muatan peraturan 

perundang-undangan juga harus mencerminkan asas: 

1. Asas pengayoman yaitu bahwa setiap materi muatan peraturan 

perundang-undangan harus berfungsi memberikan perlindungan 

untuk menciptakan ketentraman masyarakat; 

2. Asas kemanusiaan adalah bahwa setiap materi muatan peraturan 

perundang-undangan harus mencerminkan perlindungan dan 

penghormatan hak asasi manusia serta harkat dan martabat setiap 

warga negara dan penduduk Indonesia secara proporsional; 

3. Asas kebangsaan adalah bahwa setiap materi muatan peraturan 

perundang-undangan harus mencerminkan sifat dan watak bangsa 

Indonesia yang majemuk dengan tetap menjaga prinsip Negara 

Kesatuan Republik Indonesia; 

4. Asas kekeluargaan adalah bahwa setiap materi muatan peraturan 

perundang-undangan harus mencerminkan musyawarah untuk 

mencapai mufakat dalam setiap pengambilan keputusan; 

5. Asas kenusantaraan adalah bahwa setiap materi muatan peraturan 

perundang-undangan senantiasa memperhatikan kepentingan seluruh 

wilayah Indonesia dan materi muatan peraturan perundang-undangan 

yang dibuat di daerah merupakan bagian dari sistem hukum nasional 

yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara 

Republik Indonesia Tahun 1945; 

6. Asas bhineka tunggal ika adalah bahwa materi muatan peraturan 

perundang-undangan harus memperhatikan keragaman penduduk, 
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agama, suku dan golongan, kondisi khusus daerah serta budaya dalam 

kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara; 

7. Asas keadilan adalah bahwa setiap materi muatan peraturan 

perundang-undangan harus mencerminkan keadilan secara 

proporsional bagi setiap warga negara; 

8. Asas kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan adalah 

bahwa setiap materi muatan peraturan perundang-undangan tidak 

boleh memuat hal yang bersifat membedakan berdasarkan latar 

belakang, antara lain, agama, suku, ras, golongan, gender, atau status 

sosial; 

9. Asas ketertiban dan kepastian hukum adalah bahwa setiap materi 

muatan peraturan perundang-undangan harus dapat mewujudkan 

ketertiban dalam masyarakat melalui jaminan kepastian hukum; dan 

10. Asas keseimbangan, keserasian, dan keselarasan adalah bahwa setiap 

materi muatan peraturan perundang-undangan harus mencerminkan 

keseimbangan, keserasian, dan keselarasan, antara kepentingan 

individu, masyarakat dan kepentingan bangsa dan negara. 

 
 

C. Kajian Terhadap Praktik Penyelenggaraan, Kondisi Yang Ada, Serta 

Permasalahan Yang Dihadapi 

1. Gambaran Umum 

Penajam Paser Utara merupakan salah satu kabupaten baru di 

provinsi di Kalimantan Timur. Sebelumnya, Penajam Paser Utara 

merupakan salah satu bagian dari Kabupaten Paser. Dengan 

dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 7 tahun 2002 tentang 

Kabupaten Penajam Paser Utara maka empat kecamatan, yakni 

Kecamatan Penajam, Waru, Babulu dan Sepaku telah resmi menjadi 

satu dalam wilayah kabupaten. Kabupaten Penajam Paser Utara 
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mempunyai jumlah penduduk sebesar 154. 235 jiwa dengan 

pertumbuhan 1,39%. (BPS Penajam Paser Utara 2015).  

Kegiatan pertanian/perkebunan merupakan penopang ekonomi 

Penajam Paser Utara. Penajam Paser Utara merupakan satu-satunya 

daerah dengan tingkat ketahanan pangan  yang baik. Daerah ini 

masuk kategori swasembada pangan dan sebagai penyumbang 

kebutuhan pangan di wilayah Kalimantan Timur. Selain pertanian, 

pertambangan batubara merupakan salah kegiatn ekonomi termasuk 

pengelolaan minyak dan gas.  

Untuk jelasnya, peta administratif Kabupaten Penajam dapat dilihat 

di bawah ini:   
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2. Pengelolaan Minyak dan Gas  

a. Potret Pengelolaan Minyak di Indonesia 

Area pengelolaan minyak Indonesia sebagian besar dilakukan di 

wilayah laut.26 Sumber Migas di laut memiliki risiko terhadap 

lingkungan yang selanjutnya akan berdampak pada kondisi sosial 

masyarakat yang memiliki ketergantungan terhadap kelestarian 

lingkungan laut dan pesisir seperti ketersedian biota laut yang baik 

untuk perkembangan kehidupan ikan dan terumbu karang. Peta 

Basin (Cekungan Sedimenter) menunjukan potensi sumber MIGAS 

dilakukan di hampir semua wilayah laut Indonesia seperti gambar 

berikut: 

Gambar 1: Peta Basin (Cekungan Sedimenter Indonesia).27 

 

 

																																																													
26 Peta Sedimen ditentukan oleh hasil pemutakhiran data sehingga 

tingkat presisi sebagai area eksplorasi Migas makin terarah, lihat juga Konfrensi 
Pers Departemen ESDM, 19 Mei 2009 Nomor: 33/HUMAS DESDM/2009 

27 Harian Umum Kompas Infografi Energi, edisi Jumat, 12 Desember 
2014, hlm. B  
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Dari aspek investasi, pengelolaan MIGAS di wilayah laut 

membutuhkan teknologi dan biaya tinggi. Meskipun demikian, 

konflik sosial lebih rendah dibanding pengelolaan MIGAS di darat 

seperti konflik tenurial, keamanan kegiatan, dan aspek-aspek lain 

sebagai konsekuensi kebutuhan lahan semakin terbatas. Di wilayah 

laut, konflik tetap ada tetapi tergolong kecil dan jarang 

mendapatkan perhatian serius kecuali terdapat kasus pencemaran 

yang merugikan nelayan kawasan pesisir. Perusakan laut maupun 

buangan minyak pada skala terbatas dari kegiatan ini tidak 

terdeteksi dengan baik. Praktek yang sama juga ditemukan di 

Amerika Serikat, Venezuela, Iran, Rusia, Australia, negara-negara 

pengahasil dari laut utara, Timor Leste dan lain-lain.  

Pengelolaan MIGAS di wilayah laut mencakup kegiatan eksplorasi 

dengan berbagai macam aktivitas seperti kegiatan survey, geology, 

geopphysical, geochemical and investigations and tests, and the drilling of 

shot holes, core holes, stratigraphic tests, exploration wells and other 

drilling and testing operations for the purpose of making a discovery, and 

all related activities. Sementara kegiatan eksploitasi mencakup 

pengambilan minyak atau gas, pengilangan, penggunaan laut 

untuk jalur pipa produksi-distribusi, dan pengangkutan yang 

menggunakan kapal tanker. 
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Gambar. 2. Wilayah Usaha Pertambangan Migas di Pulau Kalimantan. 

 

Sumber: Komisi Pemberantasan Korupsi, 2014.  

Gambar 2 di atas menunjukan bahwa sisi timur Pulau Kalimantan 

atau di Selat Makassar termasuk di wilayah perairan Ambalat 

Kalimantan Utara sebagai wilayah usaha kegiatan MIGAS. Dari 

aspek historis, pengelolaan MIGAS di area ini sudah cukup lama 

dikelola terutama dimulai dengan pengeboran sumur Mathilda 

Tanggal 10 Pebruari 1897 di Balikpapan.  

Kegiatan pengusahaan MIGAS di Pulau Kalimantan terdapat di 

lepas pantai atau di wilayah pesisir. Penggunaan wilayah laut dan 

pesisir sebelah timur pulau Kalimantan berarti menunjukan 

penggunaan bersama dengan kepentingan lain yaitu kegiatan 

usaha perikanan dan sebagai jalur transportasi. Di wilayah ini juga 

merupakan Alur Kepulauan Laut Indonesia (ALKI 2) sebagai poros 
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pelayaran domestik dan internasional. Lalu lintas kapal, terutama 

kapal tanker minyak dan gas  memiliki potensi adanya kegiatan 

dumping yang menyebabkan tersebarnya bahan minyak di Selat 

Makassar. Peristiwa seperti ini kerap ditemukan di pantai-pantai 

pesisir Kalimantan Timur. 

Pengusahaan MIGAS di wilayah Pesisir Pulau Kalimantan, 

khususnya di Provinsi Kalimantan Timur dan Provinsi Kalimantan 

Utara dikelola oleh beberapa perusahaan MIGAS internasional, di 

antaranya Total Indonesie, Chevron (PPU-Kukar), Medco, Vico, 

dan Pertamina. Di samping perusahaan-perusahaan tersebut 

terdapat perusahaan-perusahaan lain yang mengelola beberapa 

blok kerja MIGAS seperti Blok Bengara II di daratan dan lepas 

pantai Kalimantan Utara oleh PT Baradinamika Citra Lestari, Blok 

East Bontang di daratan dan lepas pantai Kalimantan Timur oleh 

PT Innovare Gas. 

b. Pengelolaan Migas di PPU 

Kegiatan minyak dan gas (Migas) di Penajam Paser Utara telah 

berlangsung sejak ditemukan lapangan Migas di area ini. UNOCAL 

saat ini Chevron telah mengelola Blok Yakin yang masuk wilayah 

administratif PPU termasuk beberapa lapangan ex. VICO yang saat 

ini beberapa sumurnya dikelola oleh Perseroan Daerah PPU PT. 

Benoa Taka Wailawi. Keberadaa Perseroan Daerah ini menjadi 

kebanggaan tersendiri oleh karena kegiatan hulu Migas selama ini 

hanya dilakukan oleh perusahaan multinasional atau perusahaan 

nasional milik pemerintah atau perusahaan nasional konsorsium. 

Daftar perusahaan yang memiliki kegiatan hulu di Indonesia dapat 

dilihat pada tabel berikut:  
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Daftar KKKS Produksi/List Of Production Contractor Production Sharing Contract28 

No  Operator  Wilayah Kerja/Working Area  
1  PERUSDA BENUO TAKA  WAILAWI, EAST KALIMANTAN  
2  PT. TIARABUMI PETROLEUM  WEST AIR KOMERING, SOUTH SUMATERA  
3  PT SELE RAYA BELIDA  BELIDA BLOCK, SOUTH SUMATERA  
4  PT MEDCO E&P BENGARA  BENGARA I, ONS. EAST KALIMANTAN  

5  INPEX CORPORATION  ATTAKA BLOCK, OFF. EAST 
KALIMANTAN  

6  SALAMANDER ENERGY 
(BANGKANAI) LIMITED  

BANGKANAI BLOCK, CENTRAL/EAST 
KALIMANTAN  

7  PETROCHINA INTERNATIONAL 
BANGKO LTD  

BANGKO BLOCK AREA I & II, JAMBI - 
SOUTH SUMATERA  

8  CAMAR RESOURCES CANADA INC.  BAWEAN, EAST JAVA  
9  EMP BENTU LTD  BENTU-SEGAT BLOCK, ONS. RIAU  
10  LAPINDO BRANTAS INC.  BRANTAS BLOCK, ONS & OFF. EAST JAVA  
11  STAR ENERGY (KAKAP) LTD.  KAKAP BLOCK  

12  KANGEAN ENERGY INDONESIA 
LIMITED  

KANGEAN BLOCK, ONS. OFF. EAST JAVA 
SEA  

13  BP BERAU LTD  BERAU BLOCK, PAPUA  

14  PT ODIRA ENERGY KARANG 
AGUNG  

KARANG AGUNG BLOCK, SOUTH 
SUMATERA  

15  LAPINDO BRANTAS INC.  BRANTAS BLOCK, ONS & OFF. EAST JAVA  

16  PETROCHINA INTERNATIONAL 
(BERMUDA) LTD.  KEPALA BURUNG BLOCK  

17  KALREZ PETROLEUM (SERAM) 
LIMITED  BULA BLOCK, SERAM  

18  PC KETAPANG II LTD  KETAPANG BLOCK, EAST JAVA SEA  
19  MOBIL CEPU LTD  CEPU BLOCK, JAVA  
20  EMP KORINCI BARU LIMITED  KORINCI BARU BLOCK, ONS. RIAU  

21  BOB PERTAMINA – BUMI SIAK 
PUSAKO  

COASTAL PLAINS AND PEKANBARU 
(CPP) BLOCK, CENTRAL SUMATERA  

22  ENI KRUENG MANE, LTD  KRUENG MANE BLOCK, OFF. NORTH 
SUMATERA  

23  CONOCOPHILLIPS (GRISSIK) LTD.  CORRIDOR BLOCK, ONS. SOUTH 
SUMATERA  

24  CHEVRON INDONESIA COMPANY  EAST KALIMANTAN (NORTHERN AREA & 
SOUTHERN AREA)  

25  CHEVRON GANAL LTD.  GANAL BLOCK, LEPAS PANTAI 
KALIMANTAN TIMUR  

26  HUSKY-CNOOC MADURA LTD.  MADURA STRAIT BLOCK, EAST JAVA  

																																																													
28 Sumber/sources: www.skkmigas.go.id, diakses terakhir pada tgl. 22 

Agustus 2017.  
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27  TOTAL E&P INDONESIE  MAHAKAM BLOCK, OFF. EAST 
KALIMANTAN  

28  CHEVRON MAKASSAR LTD.  MAKASSAR STRAIT, OFF. MAKASSAR 
STRAIT  

29  EMP MALACCA STRAIT S.A.  MALACCA STRAIT BLOCK  
30  INPEX MASELA, LTD  MASELA BLOCK, TIMOR SEA - MALUKU  

31  TOTAL E&P INDONESIE  MAHAKAM BLOCK, OFF. EAST 
KALIMANTAN  

32  CHEVRON MAKASSAR LTD.  
MAKASSAR STRAIT, OFF. MAKASSAR 
STRAIT  

33  EMP MALACCA STRAIT S.A.  MALACCA STRAIT BLOCK  
34  PT SELE RAYA MERANGIN DUA  MERANGIN-II BLOCK, SOUTH SUMATERA  

35  ENI MUARA BAKAU BV  MUARA BAKAU BLOCK, MAKASSAR 
STRAIT, EAST KALIMANTAN  

36  PC MURIAH LIMITED  MURIAH BLOCK, NORTH EAST JAVA SEA  
37  BP MUTURI HOLDINGS B.V.  MUTURI BLOCK, IRIAN JAYA  
38  PREMIER OIL NATUNA SEA BV.  NATUNA SEA BLOCK "A"  

39  EXXONMOBIL OIL INDONESIA INC.  NORTH SUMATRA "B" BLOCK, ONS. 
NORTH SUMATRA  

40  PT. MEDCO E&P MALAKA  BLOK "A" ACEH  

41  SANTOS NORTHWEST NATUNA 
B.V.  

NORTHWEST NATUNA BLOCK, NATUNA 
SEA  

42  MOBIL EXPLORATION INDONESIA  NORTH SUMATRA OFFSHORE  

43  PT PERTAMINA HULU ENERGI 
ONWJ  NORTHWEST JAVA SEA, OFFSHORE  

44  TATELY N.V.  PALMERAH BLOCK, JAMBI-SOUTH 
SUMATERA  

45  PT TROPIK ENERGI PANDAN  PANDAN BLOCK, SOUTH SUMATERA  

46  SAKA INDONESIA PANGKAH 
LIMITED  

PANGKAH BLOCK, OFFSHORE NORTH 
EAST JAVA SEA  

47  TRIANGLE PASE INC.  PASE BLOCK, ACEH  
48  PT PERTAMINA EP  PT PERTAMINA EP  

49  CHEVRON RAPAK LTD.  
RAPAK BLOCK, LEPAS PANTAI 
KALIMANTAN TIMUR  

50  PEARLOIL (SEBUKU) LTD.  SEBUKU BLOCK, OFFSHORE SULAWESI  
51  PT MEDCO E&P RIMAU  RIMAU BLOCK, SOUTH SUMATERA  
52  PT CHEVRON PACIFIC INDONESIA  ROKAN BLOCK, CENTRAL SUMATERA  
53  SANTOS (SAMPANG) PTY LTD  SAMPANG BLOCK, EAST JAVA PROVINCE  

54  VIRGINIA INDONESIA COMPANY 
(VICO) LLC  

SANGA-SANGA BLOCK, ONSHORE EAST 
KALIMANTAN  

55  PETROSELAT LTD  SELAT PANJANG, ONSHORE RIAU  

56  PT MANDIRI PANCA USAHA  SEMBILANG BLOCK, RIAU ISLANDS 
PROVINCE  

57  ENERGY EQUITY EPIC 
(SENGKANG) PTY. LTD.  SENGKANG BLOCK, SOUTH SULAWESI  

58  CITIC SERAM ENERGY LIMITED  SERAM NON BULA  
59  PT CHEVRON PACIFIC INDONESIA  SIAK BLOCK, ONSHORE  
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60  PT MEDCO E&P INDONESIA  SOUTH SUMATERA  

61  CONOCOPHILLIPS INDONESIA 
INC. LTD.  

SOUTH NATUNA SEA BLOCK B  

No  Operator  Wilayah Kerja/Working Area  
62  CNOOC SES LTD.  SOUTHEAST SUMATERA  

63  PT. MEDCO E&P TARAKAN  
TARAKAN ISLAND, ONS. EAST 
KALIMANTAN  

64  MANHATTAN KALIMANTAN 
INVESTMENT PTE LTD.  

TARAKAN OFFSHORE BLOCK, EAST 
KALIMANTAN  

65  MONTD’OR OIL TUNGKAL 
LIMITED  TUNGKAL, ONS. JAMBI  

66  PT SUMATERA PERSADA ENERGI  WEST KAMPAR BLOCK, CENTRAL 
SUMATERA  

67  PT PHE WMO  WEST MADURA OFFSHORE, EAST JAVA  
68  BP WIRIAGAR LTD.  WIRIAGAR BLOCK, ONS. IRIAN JAYA  

69  JOB PERTAMINA COSTA 
INTERNATIONAL GROUP LTD.  

GEBANG BLOCK, ONS. & OFF. NORTH 
SUMATRA  

70  JOB PERTAMINA TALISMAN JAMBI 
MERANG  JAMBI MERANG BLOCK, ONSHORE JAMBI  

71  JOB PERTAMINA PETROCHINA 
SALAWATI  SALAWATI, ONS. OFF. IRIAN JAYA  

72  
JOB PERTAMINA TALISMAN 
(OGAN KOMERING) LTD.  

OGAN KOMERING, ONS. SOUTH 
SUMATERA  

73  JOB PERTAMINA GOLDEN SPIKE 
ENERGY IND  

RAJA & PENDOPO BLOCK, ONS. SOUTH 
SUMATERA  

74  JOB PERTAMINA-MEDCO TOMORI 
SULAWESI  

SENORO-TOILI BLOCK, CENTRAL 
SULAWESI  

75  JOB PERTAMINA-MEDCO 
SIMENGGARIS  

SIMENGGARIS BLOCK, KALIMANTAN 
TIMUR  

76  CONOCOPHILLIPS (SOUTH JAMBI) 
LTD.  SOUTH JAMBI B BLOCK, ONS. JAMBI  

77  TOTAL TENGAH  TENGAH BLOCK, OFF. EAST 
KALIMANTAN  

78  EMP TONGA  TONGA BLOCK, NORTH SUMATERA  

79  JOB PERTAMINA PETROCHINA 
EAST JAVA  TUBAN BLOCK, ONS. JAWA TIMUR  

 

Meskipun PT. Benuo Taka Wailawi berada dalam jajaran 

perusahaan hulu tetapi dari sisi tata kelola memerliukan perbaikan 

untuk menjaga eksistensinya bahkan dalam peningkatan kapasitas 

usaha di bidang hulu Migas. Dalam rangka mendapatkan 

gambaran terhadap perusahaan ini dapat dilihat latar belakang dan 

kondisi perseroan tersebut saat ini. 
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Peraturan Daerah Kabupaten PPU Nomor 4 Tahun 2003 tentang 

Perusahaan Daerah Kabupaten PPU, yang kemudian diubah 

dengan Peraturan Daerah Kabupaten PPU Nomor 12 Tahun 2012 

tentang Perubahan Peraturan Daerah  Nomor 4 Tahun 2003 tentang 

Perusahaan Daerah Kabupaten PPU merupakan landasan hukum 

terbentuknya Perusahaan Daerah (Perusda) Benuo Taka termasuk  

perusahaan-perusahaan dalam kategori perseroan daerah milik 

Pemerintah Kabupaten PPU saat ini. 

Perusda Benuo Taka mulai mengembangkan usaha di berbagai 

bidang yang salah satunya adalah kegiatan hulu minyak dan gas 

(Migas)  dengan mengambil-alih pengelolaan sumur gas ex-Vico di 

PPU. Dalam perkembangannya, Berdasarkan Akta Notaris 

HUMBERG LIE, SH.,SE.,M.Kn. Nomor 81 Tanggal 13 Juni 2013 

dibentuk Perseroan Daerah dalam bentuk Usaha Patungan Joint 

Venture dengan pihak lain yang diberi nama PT. Benuo Taka 

Wailawi (BTW). Pembentuk BTW berasal dari tiga perusahaan 

yaitu Perusahaan Daerah Benuo Taka yang diwakili oleh 

Sahabudin, SE, (Direktur Utama), Centre Energy Petroleum Limited 

diwakili oleh Indra Riswanto, ST (Direktur), dan PT. Multi Guna 

Sarana yang diwakili oleh Ir. Budianto (Dirut). Dalam Akta Nomor 

81 secara eksplisit disebutkan bahwa BTW bergerak dalam bidang 

Migas, dengan kegiatan-kegiatan antara lain mendapatkan hak 

partisipasi (working interest), melakukan kegiatan hulu Migas, dan 

mendapatkan pinjaman atau setoran modal sehubungan dengan 

tujuan yang disebutkan dalam Akta.  

Modal Dasar perseroan ditetapkan Rp. 40.000.000.000.-(empat puluh 

milyar rupiah) terbagi atas 400.000 (empat ratus ribu) lembar saham, 

masing-masing bernilai Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah) dengan 

kualifikasi 100.000 (seratus ribu) lembar saham Seri A, 100.000 
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(seratus ribu) lembar saham Seri B, dan 200.000 (dua ratus ribu) 

lembar saham Seri C. 

Dari Modal Dasar 325.000 (tiga ratus dua puluh lima ribu) lembar 

saham memiliki nilai Rp.32. 500.000.000.-(tiga puluh dua milyar lima 

ratus juta rupiah) terdiri atas: 

1) Modal dasar berupa 100.000 (seratus ribu) Saham Seri A dengan 

nilai Nominal sejumlah Rp. 10.000.000.000.-(sepuluh milyar 

rupiah). 

2) Modal dasar berupa 100.000 (seratus ribu) Saham Seri B dengan 

nilai Nominal sejumlah Rp. 10.000.000.000.-(sepuluh milyar 

rupiah). 

3) Modal dasar berupa 125.000 (seratus dua puluh lima ribu) Saham 

Seri C dengan nilai Nominal Rp. 12.500.000.000.-(dua belas milyar 

lima ratus juta rupiah). 

Dari komposisi Saham Seri A, Seri B, dan Seri C distribusi 

kepemilikannnya kepada masing-masing pihak sebagai berikut: 

1) Perusda Benuo Taka sebanyak 166.000 (seratus enam puluh enam 

ribu) lembar saham dengan nominal  sebesar Rp. 16.600.000.000 

(enam belas milyar enam ratus juta rupiah) atau senilai 51,07% (lima 

puluh koma nol tujuh persen) dari jumlah modal setor dan 

ditempatkan diperseroan, terbagi atas: 

a) 51.000 (lima puluh satu ribu) saham Seri A 

b) 15.000 (lima belas ribu) saham Seri B 

c) 100.000 (seratus ribu) saham Seri C 

2) Centre Energy Petroleum Limited sebanyak 129.000 (seratus dua 

puluh Sembilan ribu) saham dengan nilai nominal seluruhnya 

sebesar Rp. 12. 900.000.000.-(dua belas milyar Sembilan ratus juta 

rupiah) atau senilai 39,7% (tigapuluh Sembilan koma tujuh persen) 
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dari jumlah modal disetor dan ditempatkan di perseroan, terbagi 

atas: 

a) 49.000 (empat puluh Sembilan ribu) saham Seri A 

b) 80.000 (delapan puluh ribu) saham Seri B 

3) PT. Multi Guna Sarana sebanyak 30.000 (tiga puluh ribu) saham 

dengan nominal  sebesar Rp. 3.000.000.000 (tiga milyar rupiah) 

atau senilai 9, 23% (Sembilan koma dua puluh tiga persen) dari 

jumlah modal setor dan ditempatkan di perseroan, terbagi atas: 

a) 5000 (lima ribu) saham Seri B 

b) 25.000 (dua puluh lima ribu) saham Seri C 

Kemudian pada Tanggal 26 Mei 2014 dilakukan Rapat Para 

Pemegang Saham tanpa mengadakan Rapat Umum Pemegang 

Saham (RUPS) BTW. Dalam rapat tersebut, Para Pihak 

menyetujui penjualan dan pengalihan 30.000 (tiga puluh ribu) 

terbagi atas 5000 (lima ribu) saham Seri B dan 25.000 (dua puluh 

lima ribu) saham Seri C dimiliki PT. Multi Guna Sarana beralih 

kepada Centre Energy Petroleum Limited sehingga terjadi 

Komposisi Pemegang Saham sebagai berikut: 

Pemegang Saham Jumlah 
Saham 

Harga Nominal 

Saham (Rp.) 

% 

Perusda Benuo 
Taka 

166.000 16.600.000.000 51 

Centre Energy 
Petroleum Limited 

159.000 15.900.000.000 49 

Total 325.000 32.500.000.000 100 

 

BTW dapat dianggap sebagai perusahaan patungan oleh karena 

didasarkan pada kepentingan tertentu dari perusahaan 
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pembentuknya yaitu Perusda Benuo Taka, Centre Energy 

Petroleum Limited  dan PT. Multi Guna Sarana. Akumulasi 

modal yang disepakati berupa Modal Dasar perseroan 

ditetapkan Rp. 40.000.000.000.-(empat puluh milyar rupiah) terbagi 

atas 400.000 (empat ratus ribu) lembar saham, masing-masing 

bernilai Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah).  

Pasal 33 ayat (1) UU Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan 

Terbatas menentukan bahwa Paling sedikit 25% (dua puluh lima 

persen) dari modal dasar harus ditempatkan dan disetor penuh 

dan dibuktikan dengan bukti penyetoran yang sah. Berdasarkan 

ketentuan ini maka masing-masing menempatkan modal sebagai 

berikut: 

a) Perusda Benuo Taka sejumlah Rp. 4.150.000.000 (empat milyar 

seratus lima puluh juta rupiah)  

b) Centre Energy Petroleum Limited sejumlah Rp. 3.975.000.000 

(tiga milyar Sembilan ratus tujuh puluh lima juta rupiah) 

c) PT. Multi Guna Sarana sejumlah Rp. 750.000.000 (tujuh ratus 

lima puluh jura rupiah). 

Dari setoran modal ditempatkan oleh para pendiri BTW 

berjumlah Rp. 8.875.000.000 (delapan milyar delan ratus tujuh puluh 

lima juta rupiah). Bukti penempatan dana ini harus terlacak 

dalam neraca perusahaan, tetapi sebaliknya, jika para pihak 

tidak dapat membuktikan kebenaran bukti setor maka syarat 

keikutsertaan kepemilikan saham tidak sah menurut hukum. 

Sektor industri minyak dan gas bumi sebagai sumber daya alam 

strategis bagi kepentingan negara memerlukan proteksi dari negara 

dengan pertimbangan jumlah terbatas dan mempengaruhi 

kehidupan masyarakat. Keterbatasan sumber daya energi, 

khususnya minyak dan gas bumi mempengruhi tingkat keamanan 
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bagi negara dan bahkan menjadi pemicu keterpurukan ekonomi 

akibat fluktuasi harga minyak dunia dan kepastian pasokan dari 

negara produsen. Pada perpektif hukum, aspek kejelasan aturan 

tentang pengelolaan wilayah kerja minyak dan gas harus 

memberikan kepastian hak kontraktor, negara, dan kedudukan 

daerah penghasil pada sektor hulu. 

Industri minyak bumi (Migas) mempengaruhi ekonomi Indonesia, 

terutama awal Tahun 1970-an sebagai penyumbang devisa terbesar. 

Dalam perkembangnnya, industri ini masih dianggap sebagai 

industri yang vital meskipun bukan sebagai penggerak ekonomi 

utama seperti pada tahun 1970-an. Migas oleh sebagian kalangan 

menganggap sebagai kegiatan eksklusif—memang demikian, oleh 

karena tidak cukup banyak pihak yang dapat mengetahui data 

geologi, jumlah produksi, materi kontrak dan berbagai hal yang 

dalam kegiatan ini. Bukan hanya itu, sentralistik minus keadilan 

distribusi kepada daerah memunculkan keberatan bagi daerah-

daerah pengahsil minyak dan gas bumi. 

Pasca penetapan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang 

Minyak dan Gas Bumi (UU Migas) mengatur mengenai 

keikutsertaan daerah memiliki saham pada kegiatan hulu Migas. 

Pada Perkembangannya, Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 

2004 tentang Hulu Migas diterbitkan sebagai perintah UU Migas. 

Lahirnya PP ini sejatinya melahirkan harapan baru bagi daerah-

daerah penghasil Migas tetapi tidak cukup menjawab keikutsertaan 

daerah dalam mengelola Migas oleh karena hampir semua 

Blok/Wilayah Kerja (WK) Migas merupakan area yang sudah 

diikat oleh kontrak, sementara PP 35 Tahun 2004 hanya mengatur 

WK Baru. Peraturan Menteri Sumber Daya Mineral (Permen 

ESDM) Nomor 15 tahun 2015 memberikan dasar hukum bagi 
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daerah untuk ikut memiliki saham pada WK Migas yang berakhir 

masa kontrak. Permen ESDM Nomor 37 Tahun 2016 memberikan 

dua jawaban sekaligus yaitu baik pada WK Baru maupun pada WK 

lama dapat mengakomodir daerah ikut memiliki saham dalam 

mekanisme participating interest (PI). Pada WK baru ditemukan 

skema PI ditemukan di Bojonegoro dan Jawa Timur, Cilacap, dan 

Riau, namun tidak sempat terlaksana di Blok Senoro-Toili di 

Banggai Kepulauan Provinsi Sulawesi Tengah, dan di Teluk Bintuni 

Papua Barat. Blok Masela di Provinsi Maluku menjadi perhatian 

sejak tahun lalu oleh karena aspek PI dan berbagai persolan teknis 

yang dihadapi oleh pemerintah Indonesia dan Impex Corporation 

dari Jepang. 

Meskipun ketentuan hukum mengenai PI terlah diatur sedemikian 

rinci, berbagai masalah hukum masih muncul, terutama resolusi 

konflik pembagian saham antar daerah di satu WK, kesiapan 

kelembagaan hukum yang bertindak sebagai penerima PI, dan 

pengaturan pada tingkat daerah terkait dengan keikutsertaan 

saham PI pada skema share down dari kontraktor Migas dan status 

hukum kepemilikan saham.  

 

D. Kajian Terhadap Implikasi Penerapan Sistem Baru Yang Akan 

Diatur Dalam Peraturan Daerah Terhadap Aspek Kehidupan 

Masyarakat Dan Dampaknya Terhadap Aspek Beban Keuangan 

Daerah. 

1. Kesiapan Kelembagaan Hukum Penerima PI dalam usaha Migas di 

Kabupaten Penajam Paser Utara    

Kabupaten Penajam Paser Utara merupakan daerah otonomi yang 

telah memiliki infrastruktur ekonomi yang sudah mulai mapan, baik 

dari tingkat kelembagaan ekonomi masyarakat maupun yang dimiliki 
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oleh pemerintah PPU. Meskipun demikian, pengelolaan Migas dalam 

skema PI membutuhkan berbagai kesiapan salah satunya adalah 

memenuhi kriteria untuk mendapatkan hak PI yaitu aspek kesiapan 

kelembagaan penerima dan kebutuhan pembiayaan. 

Dari sisi proses, pembentukan perusahaan sebagai penerima PI 

sudah harus digulirkan oleh karena konsidi BUMD saat ini belum 

memenuhi kriteria one area one company. Peruda Benoa Taka memiliki 

banyak kegiatan yang tidak fokus dengan satu usaha meskipun 

memiliki anak perusahaan PT. Benoa Taka Wailawi yang mengelola 

lapangan Migas ex. VICO. PT. Wailawi Benoa Taka saat ini telah 

mengelola salah satu blok Migas sehingga tidak memenuhi kriteria 

untuk menjadi penerima PI.  

Mendasarkan pada pertimbangan tersebut di atas maka kehadiran 

Perseroan Daerah yang baru wajib dilakukan demi mempersiapkan 

kriteria sebelum menerima penawaran pemerintah atas pengelolaan 

WK East Kalimantan. 

Peraturan daerah yang akan dibentuk harus berbadan hukum 

Perseroan Terbatas dan ini berarti memerlukan peraturan daerah 

sebagai dasar persetujuan rakyat. Legitimasi politik dibutuhkan 

dalam hal untuk mendapatkan dukungan persetujuan-persetujuan 

penganggaran terutama konsolidasi politik lintas kepentingan 

terutama dalam alokasi penempatan modal, dan aspek tingkat presisi 

tujuan bagi kepentingan kolektif yang ingin dicapai. Pada fase ini, 

keputusan-keputusan muatan Raperda pemebentukan PT yang akan 

menerima saham PI akan ditentukan oleh konfigurasi politik yang ada 

di DPRD PPU.  

Dari sisi legitimasi hukum, jangkau Raperda ini akan 

menciptakan landasan hukum bagi pengelolaan saham milik PPU di 

salah satu WK besar di Kaltim. Pasca pembentukan raperda 
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selanjjtnya akan dinormatifikasi pembentukannya mbentukan 

perseroan daerah. Jangkauan hukum pasca penetapan Raperda BKJ 

menjadi Perda BKJ akan memberikan dasar bagi eksekutif untuk 

menindalanjutinya pada proses normatifikasi pembentukan PT sesuai 

dengan rejim hukum sebagaimana diatur dalam UU Nomor 40 tahun 

2007 tentang Perseroan Terbatas. Fase ini akan menentukan wujud 

kelembagaan badan usaha berbentuk PT dengan berbagai 

syarat/kriteria bidang usaha, mekanisme, dan model pengelolaan 

usaha sesuai dengan tujuan pembentukannya, termasuk komposisi 

saham dan pengurusnya. 

 

2. Skema Kepemilikan Saham melalui mekanisme share down dari kontraktor 

kepemegang saham lainnya dan status kepemilikan saham 

Keterlibatan pemerintah PPU Utara pada pengelolaan Migas melalui 

skema PI sekurang-kurangnya mengandung beberapa keuntungan 

yaitu: 

a. Pemerintah PPU akan mendapatkan bagian berupa hasil 

pengelolaan Migas baik berupa minyak maupun gas. Bagi hasil 

berupa minyak dan/atau gas diputuskan oleh pemerintah daerah 

apakah akan dijual sendiri atau dijual bersamaan dengan pola yang 

diterapkan oleh kontraktor 

b. Pemerintah PPU sebagai pemegang hak PI masih tetap 

mendapatkan bagi hasil migas (DBH) sebagaimana porsi yang 

ditetapkan dalam ketentuan pembagian keuangan pusat dan 

daerah. 

c. Pemerintah PPU sebagai pemegang hak PI akan lebih mudah 

mengakses data jumlah produksi sebagai basis perhitungan dana 

bagi hasil Migas 
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d. Kepemilikan hak PI akan menjadi kebangaan daerah oleh karena 

berdaulat atas SDA yang ‘dimiliki’. 

Keuntungan PPU yang akan mengelola PI 10% di WK East 

Kalimantan merupakan hak eksklusif daerah penghasil. Mengacu 

pada tiga  ketentuan tentang PI untuk WK baru maupun WK yang 

berakhir masa kontraknya kepemilikan saham lebih kepada 

pemberian hak kepada negara yang direpsentasikan oleh Pertamina 

dan pemerintah daerah yang diwakili oleh perseroan daerah. Permen 

ESDM Nomor 15 Tahun 2015 menempatkan PT. Pertamina sebagai 

Pihak Operator Baru Pasca masa kontrak pengelolaan Migas Berakhir.  

Dalam sudut pandang UUPT kepemilikan saham dapat diakses oleh 

siapapun juga sepanjang memenuhi syarat-syarat dan proses 

kepemilikannya, tidak terkecuali PT dalam kategori perusahaan 

perseroan daerah (BUMD). Dalam Pasal   339 ayat (1)  UU Nomor 23 

Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menyebutkan kepemilikan 

saham adalah seluruhnya atau minimal 51% (lima puluh satu persen). 

Meskipun demikian ada norma lain yang merumuskan secara limitatif 

mengenai kepemilikan saham perusahaan daerah penerima PI. 

Pasal 1 angka 6 Permen ESDM Nomor 15 Tahun 2015 tentang 

Pengelolaan WK Migas yang akan berakhir Kontrak Kerjasamanya 

menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan BUMD adalah badan 

usaha yang seluruh sahamnya dimiliki oleh pemerintah daerah yang wilayah 

administrasi meliputi WK yang bersangkutan. Rumusan ini juga in-line 

dengan Pasal 4 ayat (3) huruf e Permen ESDM Nomor 15 Tahun 2015 

(bersifat mutatis mutandis sebagai keuangan negara).  

Dengan postur norma demikian, Permen ESDM Nomor 15 Tahun 

2015 memiliki kekuatan berlaku secara lex spesialis (ketentuan khusus) 

menyimpangi ketentuan umum (UUPT) atau lex spesialis derogat legi 

generalis yang dikenal dalam teori dan praktek hukum. Dalam arti 
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bahwa penormaan demikian memiliki tujuan khusus yang 

berkesesuaian dengan hakekat PI dan pemenuhan janji kepada daerah 

pemilik WK Migas. 

Komposisi kepemilikan saham dalam PT yang dibentuk adalah 99% 

(sembilan puluh sembilan perseratus) dikuasai oleh Pemerintah 

daerah dan afiliasinya sebesar 1%. (vide: Pasal 7 ayat (6) huruf b 

Permen ESDM Nomor 37 Tahun 2016 tentang Penentuan Penawaran 

PI 10% pada WK Migas).  

UU Nomor 22 Tahun 2001 tentang Migas, Pasal 34 PP 35 Tahun 2004 

Kegiatan Hulu Migas (PP 55 Tahun 2009/Perubahan Kedua), dan 

Permen ESDM Nomor 15 Tahun 2015 memberikan hak daerah 

mendapatkan PI sebesar 10% kepada Perusahaan Daerah. Dalam PP 

Nomor 35 Tahun 2004, PI hanya berlaku untuk Blok Migas yang baru, 

sementara PI menurut Permen ESDM Nomor 15 Tahun 2015 untuk 

Blok Migas yang kontraknya habis seperti Total E&P di Blok 

Mahakam Tanggal 31 Desember 2017 atau Blok East Kalimantan 

Tanggal 24 Oktober 2018. Permen ESDM Nomor 37 Tahun 2016 

menjangkau WK Lama (yang akan berakhir kontrak) atau WK Baru. 

Frasa “Perusahaan Daerah” menurut tiga ketentuan tersebut tidak 

mengatur secara eksplisit, khususnya bagaimana menempatkan porsi 

penguasaan saham apabila terdapat dua perusahaan daerah di 

Wilayah Kerja Migas. Namun demikian, skema pembagian saham PI 

akan ditindaklanjuti setelah legalitas pembentukan PT yang akan 

menerima saham ex. Chevron sudah terbentuk.  

Skema pembentukan perusahaan patungan (joint venture) dapat 

dimungkinkan atau dibentuk dua entitas berbeda dan mengelola porsi 

PI yang disepakati. Potensi pembagian saham seperti ini dapat terjadi 

oleh karena secara administrative WK East Kalimantan terdapat di 
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Wilayah administrative Provinsi Kalimantan Timur, Kabupaten Kutai 

Kartanegara dan PPU. 

Mekanisme share down saham kontraktor merupakan mekanisme yang 

harus dilakukan oleh karena PSC pertama kali ditandatangani oleh 

Kontraktor dengan Pemerintah (SKK Migas). Share down akan 

dilakukan kepada BUMD/Perseroan daerah yang tentunya akan 

melakukan amandemen kontrak sebelumnya, atau dapat juga 

dibenarkan bilamana kontrak PSC dilakukan secara bersamaan untuk 

seluruh pemegang saham termasuk dengan perseroan daerah. 

 

3. Pengaturan Di Internal Daerah Jika WK Dimiliki Oleh Dua Atau Lebih 

Daerah Administratif 

Menurut ketentuan yang tersedia, setelah berakhirnya kontrak 

(production sharing contract) maka seluruh management dan asset akan 

dikembalikan kepada pemerintah. Terbitnya Permen ESDM Nomor 15 

Tahun 2015 sekurang-kurangnya telah memperjelas kedudukan 

makna Participating Interest (PI) seperti yang diatur dalam UU Nomor 

22 Tahun 2001, Pasal 34 PP Nomor 35 Tahun 2004 jo. Pasal 103A ayat 

(1) PP 34 Tahun 2005 tentang Perubahan PP 35 Tahun 2004 tentang 

Kegiatan Hulu Migas (meskipun terbatas untuk area blok migas baru). 

Permen ESDM Nomor 15 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Wilayah 

Kerja Minyak dan Gas yang akan Berakhir Kontrak Kerjasamanya 

secara inplisit menempatkan PT. Pertamina sebagai pihak yang akan 

mengelola Blok yang akan berakhir dan pemberian hak esklusif 

kepada Pertamina untuk menjadi Kontraktor sepanjang bersedia 

menerimanya. Dalam perspektif kepentingan PPU, peluang 

keikutsertaan saham (PI) dalam pengelolaan WK East Kalimantan 

terbuka. Dalam perkembangannya, PPU ingin membentuk 

Perusahaan yang dipersiapkan menerima hak partisipasi (PI). 
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Dari sisi kewenangan, pengelolaan Migas bukan menjadi kewenangan 

provinsi maupun kabupaten/kota. Pasal 14 ayat (1) dan (3) UU 

Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemda, yang menyebutkan: 

(1) Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan bidang kehutanan, 
kelautan, serta energi dan sumber daya mineral dibagi antara 
Pemerintah Pusat dan Daerah provinsi.  

(3) Urusan Pemerintahan bidang energi dan sumber daya mineral 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang berkaitan dengan 
pengelolaan minyak dan gas bumi menjadi kewenangan 
Pemerintah Pusat.   

Selanjutnya dalam Pasal 4 ayat (1) UU Nomor 23 Tahun 2014 
menyebutkan: 

Daerah provinsi selain berstatus sebagai Daerah juga merupakan 
Wilayah Administratif yang menjadi wilayah kerja bagi 
gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat dan wilayah kerja 
bagi gubernur dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan 
umum di wilayah Daerah Provinsi.  

Meskipun provinsi/kabupaten tidak memiliki kewenangan di bidang 

Migas, dalam praktek, penggunaan Pasal 4 ayat (1) UU Nomor 23 

Tahun 2014 diterapkan untuk hal-hal teknis seperti proses PI di WK 

Mahakam Kalimantan Timur. Surat Menteri ESDM Nomor: 

7404/13/MEM-M/2015, Tgl 3 Oktober 2015 Perihal Participating 

Interest 10% Wilayah Kerja (WK) Mahakam ditujukan kepada 

Gubernur Kalimantan Timur yang harus difahami sebagai alur 

kewenangan penyelenggaraan pemerintahan di bidang pengelolaan 

Migas. Demikian pula dengan Surat Direktur utama PT. Pertamina 

Nomor: 699/C00000/2015-S0 Tgl. 22-10-2015 Perihal Pengelolaan WK 

Mahakam Setelah Tahun 2017 ditujukan kepada Gubernur 

Kalimantan Timur yang meminta kepada Gubernur untuk mulai 

membicarakan/koordinasi terkait keikutsertaan BUMD Kaltim dalam 

Pengelolaan WK Mahakam setelah Tahun 2017. 
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4. Skema Pembiayaan untuk membeli Saham (PI) dan Implikasinya Terhadap 

Kesiapan Penyediaan Keuangan Daerah. 

Proses mendapatkan PI memerlukan dana senilai saham yang akan 

diperoleh. Masalah pembiayaan cukup krusial pada saat posisi 

keuangan perseroan belum memiliki pendapatan yang dapat 

digunakan untuk mendapatkan PI. Modal yang ditempatkan dalam 

perseroan daerah yang dibentuk pada umumnya tidak dapat 

memperhitungkan berapa harga satuan saham yang akan diikutkan 

maupun biaya-biaya operasional lainnya. 

Keiikutsertaan dalam PI dalam pengelolaan WK Migas sekurang-

kurangnya untuk memenuhi kebutuhan pembelian saham (PI), bonus 

tandatangan (signature bonus) yang harus dibayarkan kepada 

pemerintah. Kebutuhan pembiayaan tidak terbatas pada nilai saham 

yang disetorkan dan kewajiban pembayaran bonus tandatangan tetapi 

termasuk kesediaan memenuhi ‘call money’ yang diputuskan oleh 

rapat Operation Committee (Opcom). Opcom akan menyampaikan 

kepada share holders memenuhi untuk menyediakan kebutuhan 

operasional yang diusulkan oleh kontraktor.  

Mendasarkan pada kebutuhan pembiayaan sebagimana disebutkan di 

atas, penyediaan pendanaan dapat dilakukan dengan 

mempertimbangkan pada tiga pilihan atau gabungan antara 

ketiganya, yaitu: 

a. Penyediaan sumber pendanaan dari anggaran pendapatan dan 

belanja daerah (APBD) atau gabungan sumber pendanaan yang 

berasal dari seluruh kabupaten-kota di Provinsi Kalimantan 

Utara. Skema keikutsertaan kabupaten-kota lain dapat berupa 

penempatan dana investasi dengan perjanjian tertentu. 
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b. Sumber pendanaan dari Pihak Ketiga melalui mekanisme  

investasi dengan ketentuan tidak memiliki atau berkeinginan 

memiliki saham yang berasal dari PI 

c. Dana yang berasal dari Kontraktor/pengelola WK yang 

pengembaliannya dibayar dengan jumlah produksi (hasil) yang 

menjadi hak dari daerah. 
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BAB III 
EVALUASI DAN ANALISIS 

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN TERKAIT 

 

A. Evaluasi Peraturan Perundang-undangan Terkait 

Dalam Pasal 8 ayat (1) huruf a angka 8 Permen ESDM Nomor 15 

Tahun 2015 menyebutkan bahwa ada kewajiban Kontraktor menyanggupi 

pemberian PI kepada BUMD maksimal 10%, hal yang sama juga diatur 

dalam Pasal 4 ayat (3) huruf h. 

Keterlibatan daerah dalam pengelolaan hulu Migas melalui 

mekanisme PI masih harus memperhitungkan kemampuan perseroan 

daerah sebagai penerima PI. Share down dari pertamina maksimal 

dilakukan dengan pertimbangan kelaziman bisnis.29 Kelaziman bisnis 

mencakup kelaziman hubungan hukum dalam perjanjian bisnis, kesiapan 

perseroan (kelembagaan), legal, dan kemampuan secara finansial. 

Kesiapan secara finansial mencakup nilai setoran equivalen dengan nilai 

saham, biaya operasional (call money yang ditetapkan oleh operation 

comitee). 

Meskipun tidak ada mandatory penetapan PI untuk WK baru dalam UU 

Migas, pemerintah menetapkan PP Nomor 35 Tahun 2004 dan Perubahan 

terakhir PP Nomor 55 Tahun 2009 Tentang Kegiatan Hulu Migas 

sebagaimana  disebutkan dalam Pasal 34, yaitu: 

Sejak disetujuinya rencana pengembangan lapangan yang pertama 
kali akan diproduksikan dari suatu Wilayah Kerja, Kontraktor wajib 
menawarkan participating interest 10 persen kepada Badan Usaha Milik 
Daerah.  

Ketentuan ini tidak mengatur mengenai WK yang telah berakhir 

																																																													
29 Lihat, Pasal 11 huruf c dan Pasal 16 ayat (1) ruruf b, Pasal 20 huruf c, 

dan Pasal 22 ayat (1) huruf c Permen ESDM Nomor 15 Tahun 2015 
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masa kontraknya sehingga daerah-daerah penghasil Migas tidak serta-

merta mendapatkan bagian PI meskipun oleh UU Migas memberikan 

peluang BUMD melaksanakan kegiatan hulu Migas. 

Setelah 11 (sebelas) tahun kemudian, pemerintah menetapkan 

Peraturan Menteri ESDM Nomor 15 Tahun 2015 tentang Pengelolaan 

Wilayah Kerja Migas yang akan berakhir kontrak kerjasamanya. Dari sisi 

struktur antar tata norma, pengaturan yang muncul tiba-tiba untuk 

melegalkan PI pada WK yang akan berakhir kontrak kerjasamanya 

menimbulkan kerancuan pengaturan di bidang Migas oleh karena di luar 

mandat PP Nomor 35 Tahun 2004 tentang Hulu Migas.  

Jika Permen ESDM Nomor 15 Tahun 2015 dimaksudkan untuk 

mengisi kekosongan hukum maka ada beberapa pertanyaan substansial, 

di antaranya, apa rasio-legis penentuan PI 10% untuk WK yang berakhir 

masa kontraknya (Permen ESDM 15/2015) dipersamakan dengan WK 

Baru (Pasal 34 PP 35/2004)? Dua produk hukum ini tidak  memiliki basis 

kualifikasi hukum yang sama, dan bahkan Permen ESDM inkonstitusional 

oleh karena menentukan formulasi PI di luar basis pengaturan PP 35/2004 

dan membuat formulasi 10% untuk blok ‘sisa-sisa’ asing untuk BUMD. 

Aspek kemanfaatan hukum (zweckmasigkeit) mungkin dapat 

dibenarkan dengan pertimbangan agar daerah ikut menikmati ‘sisa-sisa’ 

eksploitasi asing yang rata-rata telah menggerus sumber daya alam Migas 

selama 40-60 tahun masa kontrak, tetapi penawaran PI 10% bagi daerah 

penghasil ‘sangat miskin’ dari sisi keadilan (gerechtigkeit) dan aspek 

kepastian hukum (rechtsicherheit). Sisa eksploitasi asing masih 

dipersamakan dengan pengelolaan WK baru merupakan praktek 

mempertahankan ketidakadilan untuk daerah penghasil Migas. 

Permen ESDM No. 15 Tahun 2015 telah menetapkan PT. Pertamina 

sebagi pengelola WK yang akan berakhir kontrak kerjasamanya dengan 

mewajibkan PT. Pertamina mengajukan permohonan kepada Menteri. 
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Salah satu syarat permohonan yang harus dipenuhi oleh PT. Pertamina 

adalah pernyataan kesanggupan mengikutsertakan BUMD melalui 

mekanisme PI sebagaimana dimaksud Pasal 4 ayat (3) huruf h yang 

berbunyi: 

 

Pernyataan kesanggupan untuk mengakomodasi keikutsertaan BUMD 
paling banyak 10% (sepuluh persen) dalam participating interest 
setelah penandatanganan kontrak kerjasama  

Ketentuan ini tidak memiliki basis substantif yang memadai oleh 

karena di samping inkonstitusional, juga penempatan frasa paling 

banyak 10% (sepuluh persen) untuk daerah tidak memberikan kepastian 

hukum oleh karena bisa di bawah 10% (sepuluh persen). Permasalahan 

berikutnya, BUMD tidak diikutkan sejak awal dalam proses negosiasi 

antara PT. Pertamina dan Pemerintah terkait pengelolaan WK yang akan 

berakhir dan hanya disebutkan keikutsertaan BUMD setelah kotrak 

kerjasama (PSC) antara PT. Pertamina dan Pemerintah ditandatangani. 

Penawaran paling banyak 10% (sepuluh persen) kepada BUMD masih 

harus dibagi kepada beberapa daerah oleh karena pada umumnya WK 

Migas terdapat di wilayah administratif provinsi, dan kabupaten/kota. 

Rekomendasi terhadap Pasal 4 ayat (3) huruf h Permen ESDM No. 15 

Tahun 2015 harus direvisi dengan mendasarkan 4 alasan utama: 

 
Pertama, Ketentuan tersebut tidak memiliki basis regulasi yang dapat 

dipertanggungjawabkan oleh karena mereplikasi jumlah porsi PI pada 

WK baru, sementara yang dituntut daerah penghasil adalah WK ‘sisa-sisa’ 

eksploitasi (WK yang berakhir masa kontraknya). 

Kedua, risiko eksplorasi semakin kecil, bahkan tidak ada oleh karena 

berada pada fase produksi, termasuk semua system produksi dan 

penjualan hasil Migas telah mapan, tetapi di lain sisi jumlah volume 

produksi semakin mengecil; 
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Ketiga, Cukup adil bila daerah penghasil diberikan porsi dengan jumlah 

mayoritas sebagai konpensasi masa eksploitasi semakin terbatas, 

pengembalian keadilan social-ekonomi, dan persiapan pencadangan dana 

recovery lingkungan pada masa yang akan datang. 

Keempat, Jika tetap mendasarkan pada Permen ESDM No.15 tahun 2015 

maka daerah-daerah penghasil yang mendapatkan penawaran paling 

banyak 10% (sepuluh persen) akan semakin kecil kepesertaan sahamnya 

oleh karena masih harus dibagi dengan beberapa daerah yang wilayah 

administratifnya terdapat WK Migas (Provinsi, dan Kabupaten/Kota). 

 

B. Analisis Peraturan Perundang-undangan Terkait 

Rejim Hukum Pengaturan mengenai Participating Interest dalam 

Pengelolaam Migas mulai muncul saat perubahan undang-undang Migas 

sebelumnya dan menjadi dikenal publik saat beberapa lapangan Migas 

akan berakhir masa kontraknya. Beberapa ketentuan hukum yang 

memiliki keterkaitan dengan keikutsertaan kepemilikan saham bagi 

daerah dalam usaha hulu migas adalah sebagai berikut: 

 

1. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Migas 

Sejak ditetapkan Indische Mijnwet 1899, zaman rezim Soekarno 

menerbitkan regulasi berkaitan dengan Migas yaitu UU Nomor 44 PRP 

Tahun 1960, kemudian melahirkan berbagai produk hukum salah satunya 

model pengelolaan dengan skema production sharing contract (PSC) di 

bawah konsesi Perusahaan Negara Permina dan Perusahaan Negara 

Pertamin tahun 1961. Model pengelolaan migas dengan skema PSC 

merupakan model pengelolaan asli Indonesia, yaitu mengadopsi sistem 

bagi hasil pertanian seperti dikenal dalam masyarakat petani Indonesia. 

Skema pengelolaan MIGAS dengan skema PSC diadopsi oleh negara-

negara penghasil minyak saat ini di antaranya Malaysia, Guatemala, 
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Libya, Mesir, Syria, Jordania, Banglades, Gabon, Republik Rakyat Cina, 

dan Myanmar.  

Regulasi di bidang pengusahaan MIGAS terus terjadi yaitu ditetapkannya 

UU Nomor 8 Tahun 1971 tentang Perusahaan Pertambangan Minyak dan 

Gas Bumi Negara (UU Pertamina). Kemudian, atas desakan berbagai 

pihak terutama pemerintah-raksasa minyak dunia menempatkan 

Pertamina sebagai operator biasa dengan ditetapkan UU Nomor 22 Tahun 

2001 tentang Migas. Ketentuan ini masih mengadopsi skema PSC dengan 

ciri-ciri sebagai berikut: 

a. Manajemen berada di tangan negara (perusahaan negara). Pada 

umumnya pemerintah diwakili oleh perusahaan negara, Indonesia 

misalnya pernah diwakili oleh Pertamina, di Malaysia diwakili oleh 

Petronas, kecuali Guatemala tidak membentuk perusahaan negara 

untuk menjalankan fungsi bisnis. Pembentukan perusahaan negara 

untuk mewakili negara dalam bentuk kontrak bagi hasil, 

dilatarbelakangi oleh pertimbangan hukum bisnis, maksudnya dengan 

membentuk perusahaan negara, keterlibatan negara dalam manejemen 

operasional, yang tentunya berisiko bisnis yang relatif unpredictable and 

unlimited, dapat dialihkan kepada perusahaan negara. Selain itu negara 

sebagai institusi kedaulatan memiliki keterbatasan alamiah untuk 

dapat terlibat langsung dalam operasional bisnis. Dengan alasan ini, 

sudah sepatutnya kelembagaan BP-MIGAS perlu dilihat kembali, 

apakah sebagai entitas bisnis atau wakil pemerintah. Jika 

kedudukannya sebagai wakil pemerintah dalam arti masuk dalam 

struktur pemerintahan maka risiko keputusan bisnis akan mengikat 

tanggung jawab negara. 

b. Penggantian biaya operasional (operating cost recovery), untuk 

mempertahankan produksi atau menaikan nilai produksi dalam jumlah 

tertentu. Kebutuhan-kebutuhan  seperti inilah yang menjadi dasar 
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pengeluaran dalam kategori cost recovery. Pengeluaran seperti ini tidak 

berarti merugikan keuangan negara oleh karena bagian dari proses 

investasi. Kelemahan dari mekanisme ini adalah ketidakpastian dalam 

hitungan penerimaan yang disebabkan munculnya pembiayaan atas 

nama produksi yang tidak diperhitungkan sebelumnya. Biaya akan 

semakin besar jika ternyata pengeluaran atas nama cost recovery tidak 

ditujukan untuk memperbesar nilai produksi akan tetapi ditujukan 

untuk menutupi biaya-biaya eksternal yang tidak diperhitungkan 

sebelumnya seperti munculnya sengketa lingkungan. Hal yang sama 

adalah munculnya cost recovery atas nama community development yang 

dikenal juga sebagai corporate social responsility.  

c. Dalam perhitungan pendapatan bagi hasil MIGAS priode 2003-2008 

nampak bahwa cost recovery yang dikeluarkan berjumlah US$. 5.661 

juta (2003), US$.7.126 juta, (2004), US$. 7.413 juta (2005), US$. 7.841 juta 

(2006), US$.8.524 juta (2007), US$. 6.788 juta (kwartal ke-3 tahun 2008). 

d. Pembagian hasil produksi (production split). Pembagian hasil produksi 

setelah dikurangi biaya operasi dan kewajiban lainnya merupakan 

keuntungan yang diperoleh kontrak dan pemasukan dari sisi negara. 

Bagian pemerintah Indonesia dalam kontak bagi hasil saat ini memiliki 

komposisi 85% untuk negara sedangkan kontraktor 15%  (minyak), 70% 

untuk negara sedangkan kontraktor 30% (gas).30  

e. Pajak  dibebankan kepada kontraktor berupa pajak yang oleh ketentuan 

hukum yang berlaku dikenakan atas penghasilan kontraktor 

berdasarkan besaran yang diterima dalam bagi hasil. Prinsipnya adalah 

semakin besar bagian negara maka pajak penghasilan yang dikenakan 

atas kontraktor akan semakin kecil, sehingga pilihannya adalah apakah 

bagian negara diperbesar dengan sebaran fiskal lainnya atau sebaliknya 

																																																													
30 Ketentuan dimaksud diatur dalam Pasal 16 PP 35 Tahun 1994 tentang 

Syarat-syarat Pedoman Kerjasama Kontrak Bagi Hasil Minyak dan Gas Bumi. 
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bagian negara diperkecil dengan sebaran fiskal lainnya diperbesar. 

Pendekatan yang terakhir cocok untuk kondisi dimana tingkat 

kepastian cadangan rendah sehingga penerimaan negara lebih dijamin 

oleh kewajiban fiskal daripada bertumpu pada pengambilan bagian 

yang menjadi hak negara, dan logika yang sama sebaliknya berlaku 

untuk pendekatan pertama. 

f. Kepemilikan asset ada pada negara kecuali peralatan yang disewakan, 

dalam hal ini tidak pernah dimiliki oleh kontraktor. 

g. Dalam pelaksanaan kontrak bagi hasil, sistematika perjanjian sekurang-

kurangnyanya memuat ketentuan-ketentuan pokok berupa penerimaan 

negara; wilayah kerja dan pengembaliannya; kewajiban pengeluaran 

dana; perpindahan kepemilikan hasil produksi MIGAS; jangka waktu 

dan kondisi perpanjangan kontarak. Di samping itu, harus memuat 

tentang penyelesaian perselisihan; kewajiban pemasokan MIGAS untuk 

kebutuhan dalam negeri; berakhirnya kontrak; kewajiban pasca perasi 

tambang; keselamatan dan kesehatan kerja; pengelolaan lingkungan 

hidup; pengalihan hak dan kewajiban; pelaporan yang diperlukan; 

rencana pengembangan lapangan; pemanfaatan barang dan jasa dalam 

negeri; pengembangan masyarakat sekitar dan jaminan hak-hak 

masyarakat adat; dan pengutamaan tenaga kerja Indonesia.31 

 

2. PP Nomor 35 Tahun 2004 Tentang Kegiatan Hulu Migas 

Peraturan Pemerintah Nomor 35 tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hulu 

Minyak dan Gas Bumi. Dalam Pasal 34 disebutkan sejak disetujuinya 

rencana pengembangan lapangan yang pertama kali akan diproduksikan 

dari suatu Wilayah Kerja, Kontraktor wajib menawarkan participating 

interest 10 persen kepada Badan Usaha Milik Daerah. Ketentuan ini tidak 
																																																													

31  Lihat, Pasal 11 ayat (3) UU Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak 
dan Gas Bumi. 
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mengatur mengenai WK yang telah berakhir masa kontraknya sehingga 

daerah-daerah penghasil Migas tidak serta-merta mendapatkan bagian PI 

sebagaimana diamanatkan oleh UU Migas dan keinginan daerah untuk 

berdaulat dengan sumber daya alam yang dimiliki. 

3. Peraturan Menteri ESDM Nomor 15 Tahun 2015 tentang Pengelolaan 

Wilayah Kerja Migas yang akan berakhir masa kerja Kontraknya 

Peraturan ini memuat tiga mekanisme pengelolaan Migas yang berakhir 

masa kontraknya yaitu Pengelolaan oleh Pertamina (Persero), 

Perpanjangan Kontrak Kerjasama oleh kontraktor, atau Pengelolaan 

secara bersama antara Pertamina (Persero) dengan Kontraktor. Dalam 

Pasal 8 ayat (1) huruf a angka 8 Permen ESDM Nomor 15 Tahun 2015 

menyebutkan bahwa ada kewajiban Kontraktor menyanggupi pemberian 

PI kepada BUMD maksimal 10%, hal yang sama juga diatur dalam Pasal 4 

ayat (3) huruf h. 

Keterlibatan daerah dalam pengelolaan hulu Migas melalui mekanisme PI 

masih harus memperhitungkan kemampuan perseroan daerah sebagai 

penerima PI. Share Down dari pertamina maksimal dilakukan dengan 

pertimbangan kelaziman bisnis.32 Kelaziman bisnis mencakup kelaziman 

hubungan hukum dalam perjanjian bisnis, kesiapan perseroan 

(kelembagaan), legal, dan kemampuan secara finansial. Kesiapan secara 

finansial mencakup nilai setoran equivalen dengan nilai saham, biaya 

operasional (call money yang ditetapkan oleh operation comitee). 

 

4. Peraturan Menteri ESDM Nomor 37 Tahun 2016 tentang Tata Cara 
Penawaran Participating Interest 

Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Nomor 37 

Tahun 2016 tentang Ketentuan Penawaran Participating Interest 10% Pada 
																																																													

32 Lihat, Pasal 11 huruf c dan Pasal 16 ayat (1) ruruf b, Pasal 20 huruf c, 
dan Pasal 22 ayat (1) huruf c Permen ESDM Nomor 15 Tahun 2015 
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Wilayah Kerja Minyak dan Gas Bumi yang ditetapkan tanggal 26 

November 2016 memberikan kepastian kepesertaan daerah di bidang 

industri hulu Migas.  Konsideran utama ketentuan ini pertimbangan 

bahwa dalam rangka meningkatkan peran serta daerah nasional melalui 

kepemilikan participating interest dalam kontrak kerja sama dan untuk 

melaksanakan ketentuan Pasal 34 PP No 35 Tahun 2004 tentang Kegiatan 

Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi, sebagaimana telah beberapa kali 

diubah, terakhir dengan PP Nomor 55 Tahun 2009 tentang Perubahan 

Kedua atas PP No 35 Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hulu Minyak 

dan Gas Bumi.   

Dalam Pasal 2 menyebutkan bahwa sejak disetujuinya rencana 

pengembangan lapangan pertama kali akan diproduksi yang berada di 

daratan dan/atau perairan lepas pantai sampai dengan 12 mil laut pada 

suatu wilayah kerja, kontraktor (KKKS) wajib menawarkan PI 10% kepada 

badan usaha milik daerah (BUMD).  Kriteria BUMD yang akan 

menerima PI apabila memenuhi persyaratan:   

a. Bentuk BUMD dapat berupa perusahana daerah yang seluruh 

kepemilikan sahamnya dimiliki oleh pemerintah daerah  atau 

perseroan terbatas yang paling sedikit 99% sahamnya dimiliki oleh 

pemerintah daerah  dan sisa kepemilikan sahamnya terafiliasi 

seluruhnya dengan pemerintah daerah. 

b. Statusnya disahkan melalui peraturan daerah.  

c. Tidak melakukan kegiatan usaha selain pengelolaan participating 

interest. 

Penawaran PI 10% kepada BUMD dilaksanakan dengan ketentuan:   

a. Untuk lapangan yang berada di daratan dalam 1 provinsi atau perairan 

lepas pantai paling jauh sampai dengan 4 mil laut, penawaran PI 10% 

diberikan kepada  BUMD yang pembentukannya dikoordinasikan oleh 

gubernur dengan melibatkan bupati/walikota yang wilayah 
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administrasinya terdapat lapangan yang disetujui rencana 

pengembangannya. 

b. Untuk lapangan yang berada di perairan lepas pantai dengan jarak di 

atas 4 mil laut sampai dengan 12 mil laut diukur  dari garis pantai ke 

arah laut lepas, penawaran PI 10% diberikan kepada BUMD yang 

pelaksanaannya dikoordinasikan oleh gubernur. 

c. Untuk lapangan yang berada di daratan dan/atau perairan lepas pantai 

yang berada di wilayah administrasi lebih dari 1 provinsi, pelaksanaan 

penawaran PI 10% dilaksanakan dengan ketentuan: 

1) Didasarkan pada kesepakatan antara gubernur bersangkutan yang 

dikoordinasikan oleh gubernur yang wilayahnya melingkupi 

sebagian besar lapangan yang akan dikembangkan. 

2) Dalam hal kesepakatan antar gubernur tidak dapat dicapai dalam 

waktu paling lama 3 bulan sejak tanggal permintaan penunjukan 

BUMD, Menteri ESDM menetapkan besaran participating interest 

yang akan ditawarkan kepada masing-masing provinsi. 

Tata cara penawaran PI 10% terkait penyiapan dan penunjukan BUMD, 

khususnya Pasal 7 menyatakan bahwa, setiap BUMD hanya diberikan 

pengelolaan PI 10% untuk 1 wilayah kerja. “Dalam hal BUMD telah 

mengelola PI 10% pada suatu wilayah kerja atau telah mengusahakan 

wilayah kerja lain atau melakukan kegiatan usaha lain selain kegiatan 

usaha hulu minyak dan gas bumi, PI 10% ditawarkan kepada BUMD baru 

(one block one company).  Dalam hal pengelolaan PI 10% tidak dikelola 

oleh BUMD baru, BUMD yang mendapat penawaran PI 10% dapat 

menunjuk perusahaan perseroan daerah.   

Dalam Pasal 8 Permen ESDM Nomor 37 Tahun 2016 ini juga mengatur 

bahwa dalam jangka waktu 10 hari sejak tanggal diterimanya persetujuan 

rencana pengembangan lapangan yang pertama, Kepala SKK Migas wajib 

menyampaikan surat kepada gubernur untuk penyiapan BUMD yang 
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akan menerima penawaran PI 10%.  Dalam jangka waktu paling lama 1 

tahun, gubernur menyampaikan surat penunjukan BUMD yang akan 

menerima penawaran PI 10% kepada Kepala SKK Migas dengan 

tembusan Menteri ESDM.  Lebih lanjut diatur, dalam hal gubernur tidak 

menyampaikan surat penunjukan BUMD, dianggap tidak beminat dan 

penawaran PI 10% dinyatakan tertutup.  Selanjutnya Pasal 9 

menyebutkan bahwa Kontraktor wajib menyampaikan penawaran secara 

tertulis 10% kepada BUMD yang telah ditunjuk gubernur, dengan 

tembusan kepada Dirjen Migas, Kepala SKK Migas dan 

gubernur.  Penyampaian dilaksanakan dalam jangka waktu paling lama 

60 hari, terhitung sejak tanggal diterimanya surat Kepala  SKK 

Migas.  Apabila  BUMD berminat dengan penawaran tersebut, BUMD 

wajib menyampaikan pernyataan minat dan kesanggupan secara tertulis 

dalam jangka waktu paling lama 60 hari kalender sejak diterimanya surat 

penawaran dari kontraktor.   

Dalam hal BUMD menyatakan minat dan kesanggupan BUMD dapat 

melakukan uji tuntas (due diligence) dan akses data terkait dengan wilayah 

kerja dan kontrak kerja sama sesuai dengan peraturan perundang-

undangan dalam jangka waktu paling lama 180 hari kalender sejak 

disampaikannya pernyataan minat dan kesanggupan mengikuti PI. 

Dalam Pasal 9 ayat (4)  Permen ESDM Nomor 37 Tahun 2016 BUMD 

wajib menyampaikan surat meneruskan atau tidak meneruskan minat dan 

kesanggupan kepada kontraktor dengan tembusan Menteri ESDM dan 

Kepala SKK Migas paling lama 180 hari kalender setelah dilakukan uji 

tuntas (due dilligence) dan akses data. Skema penawaran PI 10% kepada 

BUMD atau perusahaan perseroan daerah dilaksanakan melalui skema 

kerja sama antara BUMD atau perusahaan perseroan daerah dengan 

kontraktor. Skema kerja sama ini dilakukan dengan cara pembiayaan 

terlebih dahulu oleh kontraktor terhadap besaran kewajiban BUMD atau 
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perusahaan perseroan daerah.   

Besaran kewajiban BUMD atau perusahaan perseroan daerah dihitung 

secara proporsional dari biaya operasi yang dikeluarkan selama masa 

eksplorasi dan eksploitasi berdasarkan rencana kerja dan anggaran.  Atas 

pembayaran besaran kewajiban ini, BUMD atau perusahaan perseroan 

daerah berhak mendapatkan pengembalian biaya-biaya yang telah 

dikeluarkan oleh kontraktor selama masa eksplorasi dan 

eksploitasi. Penggunaan biaya dari kontraktor diatur pengembaliannya 

diambil dari bagian BUMD atau perusahaan perseroan daerah dari hasil 

produksi minyak bumi dan atau gas bumi sesuai kontrak kerja sama tanpa 

dikenakan bunga.33  Jangka waktu pengembalian dimulai pada saat 

produksi sampai terpenuhinya kewajiban BUMD atau perusahaan 

perseroan daerah dalam jangka waktu kontrak kerja sama.    

Pengalihan PI 10% dari kontraktor kepada BUMD atau perusahaan 

perseroan daerah wajib mendapat persetujuan Menteri ESDM 

berdasarkan petimbangan Kepala SKK Migas.  Menteri ESM memberikan 

persetujuan atas permohonan pengalihan PI 10% dalam jangka waktu 

paling lama 30 hari kalender setelah dilakukannya pemeriksaan dan 

evaluasi atas permohonan persetujuan pengalihan PI 10%.   

Terkait dengan kebijakan pemberian PI Menteri ESDM dapat menetapkan 

kebijakan penawaran PI 10% untuk lapangan yang pertama kali akan 

diproduksi yang berada di perairan lepas pantai di atas 12 mil laut pada 

suatu wilayah kerja kepada BUMD atau BUMN.  Dinyatakan pula, 

terhadap BUMD yang belum mendapatkan penawaran PI 10% setelah 

disetujuinya rencana pengembangan lapangan, dapat diberikan 

penawaran PI 10% pada saat perpajangan kontrak kerja sama dan 

pengelolaan wilayah kerja yang berakhir kontrak kerja samanya.  Ini 

																																																													
33 Lihat, Pasal 12 ayat (5) Permen ESDM Nomor 37 Tahun 2016	
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berarti, daerah-daerah masih harus menunggu berakhirnya kontrak, 

sementara kontrak-kontrak di bidang Hulu Migas umumnya berdurasi 

lama antara 30-60 tahun. 

Provinsi Kalimantan Utara memiliki keinginan dan akan masuk pada 

proses mendapatkan PI baik untuk WK baru maupun WK yang akan 

berakhir masa kontraknya. Dengan lahirnya Permen ESDM Nomor 37 

Tahun 2016 berlaku ketentuan bahwa pengalihan PI 10% kepada BUMD 

yang masih dalam proses untuk mendapatkan persetujuan sebelum 

berlakunya Permen ini, wajib menyesuaikan dengan ketentuan dalam 

Permen ini.   Menteri ESDM memberikan teguran tertulis terhadap 

BUMD atau perusahaan perseroan daerah atau perusahaan perseroan 

daerah atau pemerintah daerah yang tidak memenuhi ketentuan-

ketentuan dalam Permen ini sehingga perlu persiapan bagi daerah jika 

ingin terlibat dalam PI. 
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BAB IV 
LANDASAN FILOSOFIS, SOSIOLOGIS DAN YURIDIS 

 

A. Landasan Filosofis 

Tafsir atas Pasal 33 ayat (2) dan (3) UUD 1945 harus dimaknai secara utuh 

oleh karena penguasaan daerah harus dibaca sebagai penguasaan negara. 

Besarnya Porsi kepesertaan saham 10% kepada perusahaan daerah 

merupakan bagian kepemilikan negara yang dikelola oleh daerah, 

sehingga penetapan limitasi 10% tidak memiliki alasan konstitusional 

Distribusi pemanfaatan SDA Migas bagi daerah ditetapkan 10% “untuk 

WK yg berakhir masa kontraknya” tanpa menemukan jawaban atas 

tuntutan keadilan bagi daerah penghasil diatur dalam UU 22/2001 

tentang Migas, Pasal 34 PP 35/2004 dan Perubahan Terakhir PP 55/2009 

tentang Hulu Migas (WK Migas baru). 

Sumber Daya Alam Migas tidak optimal mendistribusikan kesejahteraan 

tetapi mendistribusikan ketimpangan ekonomi, kerusakan lingkungan, 

kecemburuan pertumbuhan ekonomi dengan daerah yang tidak memiliki 

Migas. Negara tidak mendistribusikan energi secara cukup kepada 

‘pemilik terdekat’ (daerah penghasil). Cukup ironis, jika dapur-rumah  

rumah tangga di Taiwan, Korea Selatan, Singapura, dan Jepang cukup 

nyaman menikmati limpahan Gas dari Indonesia sementara ‘pemilik Gas’ 

bahkan tidak mengetahui peruntukannya. Kuasa negara atas sumber daya 

alamnya harus diperkuat untuk memenuhi tanggung jawab 

konstitusionalnya yaitu mensejahterakan rakyat. Dengan demikian, 

perjungan mendapatkan PI di WK East Kalimantan harus difahami 

sebagai tujuan yang oleh negara dan masyarakat memiliki harapan yang 

sama.   
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B. Landasan Sosiologis 

Fakta terkini tentang rencana keikutsertaan PPU dalam pengelolaan 

Migas ex. Chevron pada umumnya menunjukkan adanya respon positif 

dari masyakat. Keinginan pemerintah memiliki kesamaan dengan trend 

yang terjadi di masyarakat. Kehadiran Pemerintah dan DPRD PPU di 

Komisi VII DPR RI didukung oleh semua elemen masyarakat Penajam 

Paser Utara di awal bulan April 2017. Demikian juga pandangan elemen 

masyakat dalam seminar yang diikuti oleh banyak kalangan dan lapisan 

masyarakat.  

Kondisi sosial ikut mempengaruhi sudut pandang masyarakat yang 

mengingkan agar pemerintah sekuat tenaga mendapatkan PI di WK East 

Kalimantan. Meskipun demikian, terdapat dua persepsi yang cukup tajam 

yaitu pilihan pemerintah PPU yang lebih memilih mekanisme B to B 

dibandingkan dengan mekanisme PI. Masyarakat dan banyak kalangan 

lebih memilih dua pendekatan yaitu penggunaan mekanisme PI 10% yang 

akan dikelola oleh Perseroan Daerah yang akan dibnetuk, sementara 

sisanya menggunakan mekanisme B to B yang dapat dilakukan oleh PT. 

Benoa Taka Wailawi. 

Penggunaan mekanisme secara PI maupun B to B harus didukung 

informasi teknis dalam pengelolaan WK Migas yang akan berakhir masa 

kontraknya. Pemerintah PPU perlu melakukan penelusuran data 

sesunggunya kandungan ketersediaan sumber Migas di WK East 

Kalimantan. Untuk itu, perlu dilakukan pembukaan data teknis melalui 

proses due diligence yang mencakup berbagai informasi yang dimiliki oleh 

kontraktor (Pembukaan data room). Pembukaan data room mencakup 

informasi sebagai berikut: 

1. Data analisis Laboratorium mencakup Analisis fluida, Analisis core 

(SCAL, RCAL), Analisis geokimia, dan Analisis PVT. 
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2. Studi G&G meliputi Data Cadangan, Laporan perhitungan cadangan 

dari berbagai studi,  Laporan Sertifikasi Cadangan, Annual reserves 

Report ke SKKMigas,  Revitalisasi Pelaporan sumberdaya (RPS), 

Laporan Prospek dan Lead ke SKKMigas, Peta boundary seluruh 

lapangan, Prospect dan Lead. 

3. Data laporan GGR setiap lapangan Produksi, lapangan yang belum 

dikembangkan dan Prospek dan Lead: Laporan GGE (Geologi, 

Geofisika dan Engineering), Laporan analisis petrofisik, Laporan 

studi-studi reservoir (PVT, pressure, EOR, flow assurance),  Static 

Geological Modeling (di worskstation) setiap lapangan/prospek, 

 Dynamic Simulation dan Production Forecast setiap 

lapangan/prospek. 

4. Partner dan SKK Migas Meetings yaitu berupa MCM (Management 

Comitee Meeting) Report & Presentation,  OCM (Operation 

Commitee Meeting) Report and Presentation,  TCM (Technical 

Commitee Meeting) Report and Presentation  Laporan pertemuan 

lainnya. 

5. Laporan POD/PFOD semua lapangan baru yang akan dikembangkan 

berupa Laporan POD/PFOD lengkap,  POD Cost Estimate Detail, 

 POD-SKKMIGAS Approval,  Exploration Pospect and lead Porfolio 

Schedule 

6. Info Memo WK (Presentasi/laporan Teknikal dan Management) 

berupa FasilitasProduksi, Laporan Asset fasilitas Produksi, Layout 

Fasilitas produski (WHP, Central Processing Plant, Receiving Facility), 

 Laporan Subsea and flowlines system/PID/Peta jaringan pipa 

minyak dan gas,  dan aspek lingkungan berupa Izin Lingkungan, 

Amdal/RKL/RPL. 

7. Seismik 2D/3D  berupa data  Seismik 2D/3D, Laporan checkshoot, 

seismic inversion, Penampang-penampang seismic tiap horizon, Peta-
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peta depth structure dan isopach. 

8. Data sumur berupa Data Laporan sumure ksplorasi (wellreport, 

mudlog, data wirelinelog (GR, SP, Res, Neutron, Density, Sonic, 

composite log),  Data uji sumur (DST, RFT), Laporan historis 

produksi harian tiap Lapangan,  Laporan historis Produksi bulanan 

dan tahunan tiap lapangan,  Laporan historis produksi persumur, 

Kumulatif produksi tiap lapangan,  Profile Production Forecast, 

Drilling and Completions.  

9. Data Finansial berupa Data Historical FQR,  Financial statement 3 

(tiga) tahun terakhir,  Joint Income Balance,  Cost Budgeting and 

Schedule,  Data AFE,  Data WP & B,  Data biaya ASR/AARF, 

 Model Cash flow keekonomian. 

10. Legal meliputi Production Sharing Contracts dan Government 

agreements PSC dan PSC Extention and amandements JOA,  Transfer 

of Operatorship Agreement (TOA) antara Pertamina -Total-Inpex, 

Bridging Agreement (BA), Perjanjian Pemakaian fasilitas produksi 

bersama, misalnya JOA crude oil facility (jika ada), Gas Marketing 

Agreements and Commitments, GSA/HOA/MOU penjualan gas,  

Kontrak-kontrak lain dengan pihak ketiga, masalah-masalah hukum 

yang belum terselesaikan, data kasus yang selesai baik melalui proses 

litigasi maupun non litigasi.  

Skema B to B telah lazim dilakukan dalam dunia usaha baik melalui 

skema usaha patungan (joint venture) maupun hanya berupa 

penempatan modal usaha (capital dan sumber daya keungan dan 

menejemen). Jika pola ini dilakukan maka penguasaan saham sisa dari 

PI 10% selanjutnya menjadi keputusan bisnis para pihak dan tidak 

terikat pada rejim hukum PI. 
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B. Landasan Yuridis 

Terbitnya Permen ESDM Nomor 15 Tahun 2015 dan Permen ESDM 

Nomor 37 Tahun 2016 bersifat mandatori kepada pemerintah daerah 

yang memiliki area Blok Migas baru atau yang akan berakhir masa 

kontraknya. Ketentuan ini akan menjadi basis penyusunan regulasi 

daerah mengenai keikutsertaan PI. Selain itu, aspek kewenangan 

wilayah perairan bagi pemerintah kabupaten yang memilki sumber 

daya Migas. Ketentuan ini cukup strategis karena akan menentukan 

besarnya porsi kepemilikan jumlah saham PI antar penerima dalam 

komponen 10% PI (Kukar, Provinsi, dan PPU). Permen ESDM 37 

Tahun 2016 mendasarkan pendekatan penghamparan (letak reservoir 

Migas) di area administratif.  

Ketentuan mengenai pengelolaan keuangan daerah merupakan bagian 

lain dari perhitungan kemampuan daerah dalam menyediakan biaya 

keikutsertaan PI meskipun dapat dilakukan mekanisme penggunaan 

keuangan yang dimiliki oleh kontraktor (Pertamina). Selanjutnya, 

proses pertimbangan keikutsertaan PI didasarkan pada ketentuan 

tentang perseroan terbatas yang digunakan sebagai dasar penentuan 

kelembagaan, kepengurusan, maupun pengelolaan PI milik 

Pemerintah PPU. 
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BAB V 
JANGKAUAN, ARAH PENGATURAN, DAN 

RUANG LINGKUP MATERI MUATAN PERATURAN DAERAH 

 

A. Jangkauan Pengaturan  

Jangkauan rancangan peraturan daerah tentang PT. yang akan menerima 

PI di WK East Kalimantan  ini memuat dua hal pokok yakni aspek proses 

penggunaan kewenangan dalam menentukan materi peraturan 

pembentukan dan pasca pengaturan. Pada proses pembentukan memiliki 

makna legitimasi politik pengaturan di sektor kegiatan Migas di 

Kabupaten PPU.  

 

Legitimasi politik dibutuhkan dalam hal mendapatkan dukungan 

persetujuan-persetujuan penganggaran terutama konsolidasi politik lintas 

kepentingan terutama dalam alokasi penempatan modal, dan aspek 

tingkat presisi tujuan bagi kepentingan kolektif masyarakat. Pada fase ini, 

keputusan-keputusan muatan Raperda tentang Perseroan Daerah calon 

penerima PI.  

 

Jangkauan hukum pasca penetapan Raperda Pembentukan Perseroan 

Daerah Penerima PI bagi PPU akan memberikan dasar bagi eksekutif 

untuk menindalanjutinya pada proses normatifikasi pebentukan PT sesuai 

dengan rejim hukum sebagaimana diatur dalam UU Nomor 40 tahun 2007 

tentang Perseroan Terbatas. Fase ini akan menentukan wujud 

kelembagaan badan usaha berbentuk PT dengan berbagai syarat/kriteri 

bidang usaha, mekanisme, dan model pengelolaan usaha sesuai dengan 

tujuan pembentukannya. 
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B. Arah Pengaturan 

Naskah Akademik Raperda Pembentukan PT penerima PI WK East 

Kalimantan memuat arah pengaturan pokok pada 5 (lima)  hal utama 

yaitu aspek pembentukan, kepemilikan dan jumlah modal temasuk modal 

setor, laporan perseroan, penggunaan laba perseroan, dan kepengurusan 

perseroan.  

 

Aspek pembentukan merupakan dasar penentuan indentifikasi 

pengaturan sebagai basis pembenar filosofis, sosiologis, dan yuridis 

(kekuatan mengikat). Pembentukan perseroan sebagai bentuk penormaan 

yang memiliki kekuatan mengikat wujud dari gabungan legitimasi politik 

dan social sesuai dengan tujuan pembentukan PT. Calon penerima PI. 

 

Naskah akademik tentang pembentukan Raperda pembentukan PT calon 

penerima PI WK East Kalimantan memiliki arah pengaturan terhadap 

bagaimana penentuan jumlah modal maupun penempatannya. Arah 

pengaturan ditujukan pada kriteria normative maupun kemampuan 

daerah. Kritria normative lebih pada aspek mandatory dalam hal jumlah 

kepemilikan oleh daerah maupun jumlah yang boleh dimiliki oleh pihak 

afiliasi pemerintah daerah. Di samping mengatur mengenai aspek 

kepemilikan, rancangan ketentuan ini akan merealisasikan mandatory 

penempatan modal setor (modal yang ditempatkan). 

 

Arah pengaturan Rancangan peratruan daerah ini juga ditujukan pada 

pengaturna formulasi laporan keuangan perseroan termasuk penggunaan 

laba perseroan. Laporan keuangan sebagai bagian konsekuensi 

memastikan asset kekayaan daerah yang dipisahkan pada perseraoan 

daerah dikelaola dengan baik termasuk aspek manfaatnya. Realisasi Good 

Corporate Governance merupakan kunci dari arah pengaturan organic 
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pasca pembentukan PT Calon Penerima PI seperti audit internal, auditor 

pemerintah (BPKP), auditor eksternal (BPK), maupun instrument 

pengawasan oleh inspektorat, termasuk penggunaan fungsi kedewanan 

yaitu bidang pengawasan. Arah pengaturan rancangan Raperda BKJ juga 

akan sampai pada formulasi penentuan mandatory pembentukan 

pengelola perseroan, penentuan personil pengelola, dan berbagai 

mekanisme dan syarat terkait berdasarkan keputusan-keputusan 

perseroan. 

 

C. Ruang Lingkup Materi Muatan Peraturan Daerah 

Ruang lingkup peraturan daerah ini terfokus pada ketentuan-ketentuan 

umum yang mengatur tentang pembentukan perseroan daerah. Hal-hal 

yang berkaitan dengan teknis pengelolaan dan pengurusan perseraoan 

akan dimuat dalam akta pendirian perseraon, sementara lingkup 

pengaturan raperda ini hanya terfokus pada muatan bersifat umum. 

 

Ruang lingkup materi muatan Peraturan Daerah ini meliputi: 

1.  Judul  

Peraturan Daerah Kabupaten PPU tentang PT. ......(nama ditentukan oleh 

pemerintah daerah)  

Judul di atas merupakan usulan awal yang melatarbelakangi penyusunan 

Naskah Akademik ini. Namun demikian, analisis empirik yang di PPU 

belum memiliki perseroan daerah, sehingga secepat mungkin dibentuk 

perseroan daerah. Hal ini diperlukan karena Perseroan Daerah nantinya 

dapat menambah pendapatan perkapita daerah sehingga masyarakat 

dapat memiliki daya saing (kompetitif) dalam era globalisasi. 

 

2.  Konsideran Menimbang 

Bagian menimbang memuat dua hal yaitu: 
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a. bahwa dalam rangka menciptakan perkembangan perekonomian 

daerah dengan cara membentuk perseroan dalam pemenuhan hajat 

hidup orang banyak, akan berkotribusi positif terhadap 

pembangunaan perekonomin daerah dan memberikan kesejahteraan 

bagi masyarakat Penajam Paser Utara.  

b. bahwa wilayah Kabupaten Penajam Paser Utara memiliki kandungan 

minyak dan Gas yang akan berakhir masa kontraknya sehingga 

diperlukan pengaturan keikutsertaan saham di Wilayah Kerja Minyak 

dan Gas East Kalimantan. 

 

3. Konsideran Mengingat 

Bagian mengingat è Adapun beberapa regulasi yang dijadikan sebagai 

bahan pertimbangan dalam perancangan peraturan daerah ini, yaitu Pasal 

18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 

1945, Undang-undang Nomor 20 Tahun 2012 tentang Pembentukan 

Provinsi Kalimantan Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2012 Nomor 229, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia  

Nomor 5362), Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 

Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia  Nomor 

5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-

Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-

Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah  (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5679), dan Undang-undang Nomor 40 

Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4756). Undang-undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang 

Minyak dan Gas Bumi termasuk berbagai ketentuan organik dibidang 
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hulu dan peraturan-peraturan khusus yang mengatur WK Migas yang 

akan berakhir masa kontraknya. 

 

 

4. Batang Tubuh 

I  Ketentuan Umum è Adapun beberapa istilah yang dirasakan perlu 

untuk diperjelas maknanya, yaitu pengertian Daerah, Gubernur, 

Pemerintahan Daerah, Pemerintah  Daerah, Dewan Perwakilan 

Rakyat Daerah, Minyak dan Gas, Paricipating interest, Wilayah Kerja 

Minyak dan Gas, Perseroan Daerah, Pemegang Saham Participating 

Interest, Anggaran Dasar Perseroan, Rapat Umum Pemegang Saham, 

Dewan Komisaris, Direksi,  Pemegang Saham.  

 II è Pembentukan Perusahaan Perseroan Daerah è Dengan Peraturan 

Daerah ini dibentuk Perseroan yang diberi nama PT. ........... yang 

berkedudukan sebagai perseroan  penerima parcipating interest pada 

WK East Kalimantan  yang tidak boleh ikut melakukan pengelolaan 

hulu Migas pada Wk yang lain. 

III è Maksud pembentukan Perseroan sebagai upaya untuk 

mengoptimalkan pengelolaan potensi dan aset yang dimiliki oleh 

Daerah untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat. Adapun tujuan  

dari Pembentukan Perseroan adalah untuk meningkatkan Pendapatan 

Asli Daerah, meningkatkan  perekonomian dan kesejahteraan rakyat 

Daerah, dan sebagai alat penggerak ekonomi daerah.  

IV è Tempat Kedudukan è Perseroan berkedudukan dan berkantor 

pusat di Penajam ibu kota Kabupaten Penajam Paser Utara dan 

memiliki kantor cabang di Jakarta dan/atau Perseroan dapat 

membuka kantor cabang, kantor cabang pembantu, kantor perwakilan, 

dan/atau kantor unit usaha di dalam wilayah Republik Indonesia 
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dan/atau di luar negeri berdasarkan keputusan Direksi sesuai 

ketentuan peraturan perundang-undangan.  

V è Jenis Usaha è Perseroan memiliki kegiatan usaha meliputi 

pengelolaan WK Migas East Kalimantan. 

VI è Modal dan Saham ==> Untuk pertama kalinya ditetapkan modal 

dasar Perseroan adalah sebesar Rp …………………,-(……….rupiah). 

Modal setor ditetapkan sebesar RP...........atau 25% (dua puluh lima 

persatus) dari modal dasar. Modal dasar Perseroan terdiri dari saham-

saham yang nominalnya akan ditetapkan dalam Akta Pendirian, dan 

dinyatakan dalam bentuk fisik lembar saham kepemilikan. Penetapan 

25% ini merupakan mandatori dari Undang-undang Perseroan 

Terbatas. Ketiadaan bukti setor akan  mempengaruhi pengajuan 

Administrasi Hukum Uumum (AHU) di Kementerian hukum dan 

HAM sehingga wajib ada penempatan dana dari kas daerah 

 

VII è Kepemilikan Saham è Kepemilikan saham perseroan ditetapan 

paling sedikit sebesar 99% (sembilan pulu sembilan puluh perseratus) 

merupakan milik daerah dan 1% (satu perseratus) merupakan 

pemegang yang berafiliasi dengan pemerintah daerah. Saham-saham 

tersebut tidak boleh dipindahkan kepada pihak lain.  

 VIII è Organ Perseroan è perseroan diselenggarakan oleh organ 

Perseroan yang terdiri atas RUPS, Direksi dan Komisaris. Penetapan 

organ perseroan ditetapkan dalam RUPS dan termuat pada Anggaran 

Dasar. 

IX è Laporan Keuangan dan Penggunaan Laba è Setiap akhir tahun 

buku, Direksi wajib menyusun Laporan Keuangan yang terdiri dari: 

 a. Neraca dan Perhitungan Laba/Rugi Perseroan; dan  

 b. Neraca dan Perhitungan Laba/Rugi Perseroan Terkonsolidasi. 
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 Laporan Keuangan harus diaudit terlebih dahulu oleh Kantor 

Akuntan Publik. Laporan Keuangan sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1) harus disampaikan dalam RUPS paling lambat 2 (bulan) bulan 

setelah berakhirnya tahun buku untuk disahkan. 

 

 Penggunaan Laba bersih perseroan ditetapkan sebagai berikut:  

a. Paling sedikit 30% (tiga puluh perseratus) disetor kepada Kas 

Daerah; 

b. dana pengembangan usaha; 

c. dana cadangan. 

X è Ketentuan Penutup è Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada 

tanggal diundangkan. Agar  setiap orang mengetahuinya, 

memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan 

penempatannya dalam Lembaran Daerah PPU. 
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BAB VI 
PENUTUP 

 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan analisis dalam naskah akademis ini, pola pengelolaan WK 

Migas East Kalimantan dapat dilakukan dalam dua cara yaitu skema 

PI dan B to B. Skema PI merupakan privalege daerah yang memiliki 

sumber Migas yaitu sebesar 10%. Setelah perolehan saham PI 10%, 

Pemerintah PPU dapat melakukan pengelolaan Migas pada area yang 

sama dengan sekema B to B dengan PT. Pertamina (kontraktor yang 

ditetapkan pemerintah sesuai dengan Permen ESDM 15 Tahun 2015). 

 

Skema B to B telah lazim dilakukan dalam dunia usaha baik melalui 

skema usaha patungan (joint venture) maupun hanya berupa 

penempatan modal usaha (capital dan sumber daya keungan dan 

menejemen). Jika pola ini dilakukan maka penguasaan saham sisa dari 

PI 10% selanjutnya menjadi keputusan bisnis para pihak dan tidak 

terikat pada rejim hukum PI. 

B. Saran 

Proses persiapan keikutsertaan saham (PI) di WK East Kalimantan Perlu 

segera dimulai dengan membentuk Perseroan Daerah baik menggunakan 

skema PI maupun skema B to B mengingat waktu yang dibutuhkan 

semakin terbatas. 
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