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BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Migas atau sering disebut juga dengan Minyak dan Gas Bumi mempunyai

suatu Lembaga / institusi yang bernama Perusahaan Migas, yang bergerak di

bidang kegiatan pertambangan, pengolahan, pembuatan, dan pengeboran bahan

bakar minyak yang berasal dan diolah dari bumi. Dimana pengertian Minyak

Bumi Menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas

Bumi Pasal 1 angka 1 Menyebutkan bahwa :

Minyak Bumi adalah hasil proses alami berupa hidrokarbon yang dalam
kondisi tekanan dan temperature atmosfer berupa fasa cair atau padat,
termasuk aspal, lilin mineral atau ozokerit, dan bitumen yang diperoleh
dari proses penambangan, tetapi tidak termasuk batu bara atau endapan
hidrokarbon lain yang berbentuk padat yang diperoleh dari kegiatan yang
tidak berkaitan dengan kegiatan usaha Minyak dan Gas Bumi.

Pengertian Gas Bumi menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001

Tentang Minyak dan Gas Bumi Pasal 1 angka 2 Menyebutkan bahwa : “Gas

Bumi adalah hasil proses alami berupa hidrokarbon yang dalam kondisi tekanan

dan temperatur atsmofer berupa fasa gas yang diperoleh dari proses penambangan

Minyak dan Gas Bumi.”

Salah satu kegiatan usaha Migas adalah kegiatan Eksplorasi dan

Eksploitasi. Eksplorasi sendiri menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001

Tentang Minyak dan Gas Bumi Pasal 1 angka 8 menyebutkan bahwa :
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“Eksplorasi adalah kegiatan yang bertujuan memperoleh informasi mengenai

kondisi geologi untuk menemukan dan memperoleh perkiraan cadangan Minyak

dan Gas Bumi di wilayah kerja yang ditentukan.” Sedangkan pengertian

eksploitasi menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan

Gas Bumi Pasal 1 angka 9 Menyebutkan bahwa :

Eksploitasi adalah rangkaian kegiatan yang bertujuan untuk menghasilkan
Minyak dan Gas Bumi dari wilayah kerja yang ditentukan, yang terdiri
atas pengeboran dan penyelesaian sumur, pembangunan sarana
pengangkutan, penyimpanan, dan pengolahan untuk pemisahan dan
pemurnian Minyak dan Gas Bumi di lapangan serta kegiatan lain yang
mendukungnya.

Pihak-pihak yang terkait dalam kegiatan usaha Migas ini antara lain

adalah Negara/Pemerintah, Perusahaan Migas beserta karyawannya, dan rakyat

yang dalam kegiatan usaha Migas, seharusnya mereka mempunyai andil dan hak

atas adanya kegiatan eksploitasi yang telah dilakukan di wilayahnya.

Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 33 ayat (3)telah mengamanatkan dan

menyebutkan bahwa :“Bumi , air, dan kekayaan alam yang terkandung di

dalamnya dikuasai oleh Negara dan digunakan sebesar-besarnya untuk

kemakmuran rakyat.” Artinya pengelolaan sumber daya alam atau kekayaan alam

yang terkandung di dalam negara seharusnya dipergunakan sebesar-besarnya bagi

kemakmuran rakyat. Kekayaan alam yang terkandung didalamnya termasuk

minyak dan gas bumi yang merupakan sumber daya alam yang tak terbaharui

(unrenewable resources) dan sangat langka. Minyak dan Gas Bumi sendiri

mempunyai nilai yang sangat strategis bagi kepentingan hidup bangsa Indonesia
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sebagai sumber energi dalam negeri dan sumber penerimaan negara yang sangat

signifikan. Namun belum dijumpai dalam adanya Undang-Undang Nomor 22

Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi terbaru ini secara khusus mengatur

tentang hak-hak rakyat dan kepentingan rakyat yang wilayahnya digunakan

sebagai kegiatan eksploitasi.

Sebagai contoh Problem mendasar analisis revisi Undang-Undang Nomor

22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi misalnya terkait dengan masalah

penggunaan tenaga kerja Indonesia yang masih belum maksimal dan terkait

dengan birokrasi yang rumit, dan ketentuan Domestic Market Obligation (DMO),

lifting minyak yang terus turun, realisasi investasi dan eksplorasi yang menurun

sejak tahun 1999, dan tidak ditemukannya cadangan di Blok baru dalam 10 tahun

terakhir kecuali Blok Cepu hingga saat ini, menjadi salah satu parameter bahwa

pemerintah tidak mampu membangun konsepsi mengenai politik minyak dan gas

bumi untuk kesejahteraan rakyat.

Berbagai kebijakan mengenai Minyak dan Gas Bumi, pemerintah tetap

dianggap belum mampu mengelaborasi tantangan dan persoalan cadangan

Minyak dan Gas Bumi, pengelolaan Minyak dan Gas Bumi yang sudah ada

termasuk di dalamnya mengatasi problem krusial implementasi masalah BBM

(Bahan Bakar Minyak) yang dikonsumsi masyarakat. Implikasinya pemerintah

menjadi kesulitan menemukan formula efektif dalam rangka mengantasipasi dan

merespons gejolak dan dinamika yang bersumber dari faktor masalah minyak dan

gas bumi. Misalnya bagaimana pengaturan hak-hak rakyat dalam Undang-
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UndangNomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi tersebut belum

tercantum secara jelas, dan juga mengenai bagaimana kewajiban negara, terkait

dengan pengelolaan bagi kesejahteraan masyarakat di wilayah tempat eksploitasi

Minyak untuk mendapatkan hasil dan manfaat dari adanya kegiatan usahaMinyak

dan Gas Bumi yang berada di wilayah mereka.

Ironisnya, bagian yang mengatur tentang kesejahteraan masyarakat pada

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi hanyalah

pada bagian kegiatan usaha hulu di bidang Minyak dan Gas Bumi. Secara umum,

kegiatan usaha hulu di bidang Minyak dan Gas Bumi merupakan usaha yang

membutuhkan modal yang besar dan beresiko tinggi. Sifat industri Minyak dan

Gas Bumi itu berbeda dengan industri lainnya. Pencarian (eksplorasi) Minyak dan

Gas Bumi merupakan kegiatan untung-untungan, karena meskipun telah

dipersiapkan secara cermat dengan biaya yang besar, tidak ada jaminan bahwa

kegiatan tersebut akan berakhir dengan penemuan cadangan minyak. Industri

Minyak dan Gas Bumi merupakan usaha yang membutuhkan potensi Sumber

Daya Alam yang tinggi, teknologi tinggi, modal tinggi, dan sangat beresiko bagi

lingkungan yang wilayahnya digunakan sebagai tempat eksploitasi.

Pengelolaan kegiatan usaha hulu terkait dengan kegiatan eksplorasi dan

eksploitasi di bidang Minyak dan Gas Bumi diatur dalam Pasal 11 hingga Pasal

22 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi.

Namun dalam hal ini dalam peraturan perundang-undangan tersebut belum

menyebutkan tentang pengaturan hak rakyat yang wilayahnya digunakan untuk
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eksploitasi Minyak dan Gas Bumi secara khusus tentang jaminan hak-hak rakyat

tersebut. Hanya telah disinggung dalam beberapa pasalyang mengatur mengenai

Kontrak Kerja Sama yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001

Tentang Minyak dan Gas Bumi. Namun belum diatur secara jelas mengenai

jaminan hak-hak masyarakat sekitar daerah eksploitasi Minyak, dandalam

prakteknya pun, perusahaan Migas seperti Exxon Mobile belum memiliki klausul

semacam itu.

Akibatnya masyarakat yang semestinya sejahtera karena adanya

eksploitasi Minyak dan Gas Bumi di wilayahnya yang memiliki potensi Sumber

Daya Alam yang tinggi,akhirnya tidak memperoleh apa-apa. Hal ini dapat dilihat

sebagai contoh dalam cuplikan artikel salah satu Daerah yang wilayahnya

dijadikan sebagai tempat eksploitasi Minyak dan Gas Bumi  yaitu di daerah Blok

Cepu, yaitu sebagai berikut1:

Sejak ladang minyak Blok Cepu di Bojonegoro-Jatim (sebagian di
Blora-Jateng) beroperasi, keberadaannya ibarat gula yang dikerumuni
semut. Semua kalangan berlomba mendekati pusaran ladang minyak
tersebut. Tentunya mereka memiliki maksud dan tujuan yang berbeda-
beda.

Sejak itu pula, proyek nasional tersebut selalu mengandung di
dalamnya sebuah harapan sekaligus kekhawatiran. Apalagi, proyek
Blok Cepu akan berjalan dalam jangka waktu yang panjang, yakni 30
tahun. Harapan, lantaran Blok Cepu nanti akan menghasilkan minyak
sebanyak 165 barrel per hari saat produksi puncak. Konsekuensinya,
pendapatan asli daerah (PAD) Bojonegoro yang kini hanya Rp 80
miliar bisa naik berlipat-lipat. Prediksi Bank Indonesia, kenaikan bisa
mencapai Rp 1,9 triliun.

1 Nanang Fahrudin. Mencari Arah Perubahan Masyarakat di Blok Cepu.
http://health.kompas.com/read/2010/10/26/03234652/Mencari.Arah.Perubahan.Masyarakat.Blok.Cepu,
diakses tanggal 18 Februari 2013
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Di sisi lain, banyak pihak mencemaskan Blok Cepu yang hanya
akan menjadikan alam Bojonegoro rusak, masyarakat dan pemerintah
mengalami kekagetan luar biasa, hingga kecemasan akan uang minyak
itu benar-benar untuk kesejahteraan masyarakat.

Kutipan artikel tersebut menunjukkan bahwa masyarakat di wilayah

terjadinya eksploitasi minyak mengalami perubahan drastis karena rencana

eksploitasi, yang ternyata kewajiban Exxon Mobil sebagai perusahaan yang

bertanggungjawab melakukan eksploitasi hanya berhenti pada memberikan

kompensasi hak guna tanah kepada masyarakat saja. Proyek CSR belum berjalan

dengan baik karena belum adanya kewajiban yang jelas dalam Kontrak Kerja

Sama antara Exxon Mobil dan Pemerintah Daerah setempat.

Telah dikatakan sebelumnya dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 22

Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi bahwa :

Penyelenggaraan kegiatan usaha Minyak dan Gas Bumi yang diatur dalam
Undang-Undang ini berasaskan ekonomi kerakyatan, keterpaduan,
kemanfaatan, keadilan, keseimbangan pemerataan, kemakmuran bersama,
dan kesejahteraan rakyat banyak, keamanan, keselamatan, dan kepastian
hukum serta berwawasan lingkungan.

Dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas

Bumi ini belum diatur mengenai hak-hak rakyatnya secara khusus. Kemudian

belum terdapat adanya letakpemanfaatan asas ekonomi kerakyatannya untuk

rakyat, asas kemanfaatannya, asas kemakmuran bersama, dan asas kesejahteraan

bagi rakyat banyak.



7

Jaminan bagi rakyat yang wilayahnya menjadi sasaran eksploitasi Minyak

dan Gas Bumi yang belum terjamin ini tentu saja belum searah atau belum sesuai

dengan makna yang terdapat dalam Kovenan Internasional Tentang Hak

Ekonomi, Sosial, Dan Budaya yang telah diratifikasi oleh negara Indonesia pada

tanggal 16 Desember Tahun 1966 yang mewajibkan negara-negara pengadopsi

kovenan tersebut untuk memperhatikan hak ekonomi, sosial, dan budaya, dan

memperhatikan Hak Asasi Manusia yang telah diatur dalam DUHAM (Deklarasi

Universal Hak Asasi Manusia) yang sebaiknya telah menjamin hak-hak asasi

manusia sebagai rakyat, dan warga negara. Dan memperhatikan Undang-Undang

Dasar 1945 Pasal 33 yang merupakan dasar konstitusi suatu negara yang

menjamin hak-hak rakyat.

Ramainya permintaan revisi Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001

Tentang Minyak dan Gas Bumi yang terjadi, terutama terkait BP Minyak dan gas

bumi, semestinya juga dilakukan revisi terhadap peraturan perundangan tersebut,

karena belum mengakomodasi terkait dengan hak ekonomi, sosial, dan budaya

masyarakat, dan hak-hak asasi manusia.

Persoalan Minyak dan Gas Bumi di Indonesia saat ini cenderung

dilematis. Disatu sisi sebenarnya ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 22

Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi sudah mengakomodir kebutuhan

politik Minyak dan Gas Bumi Indonesia yang dijalankan oleh pemerintah. Namun

karena persoalan implementasi dan tata kelola birokrasi, masalah Minyak dan Gas

Bumi senantiasa tetap menjadi isu yang mengemuka untuk terus ditelaah. Hal
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tersebut bertalian dengan fakta bahwa saat ini pengelolaan kebijakan Minyak dan

Gas Bumi di Indonesia, bukan semakin baik, namun cenderung semakin buruk

sehingga ketentuan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan

Gas Bumi tersebut menjadi sangat urgen untuk segera direvisi.

Hal ini jelas telah terjadi kesenjangan antara belum terdapatnya makna

dalam beberapa asas dan tujuan yang telah diterapkan untuk menjadi dasar dan

tujuan adanya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas

Bumi ini dengan makna yang terkandung dalam Konvenan Ekosob yang

mengatur mengenai hak-hak ekonomi, sosial, dan budaya suatu masyarakat agar

rakyat dapat hidup lebih sejahtera dan berkembang, dan belum searah dengan

pemahaman DUHAM ((Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia) yang telah

menjamin hak-hak asasi manusia sebagai rakyatdan warga negara. Sehingga

adanya ketidaksesuaian tentang tidak dijaminnya hak-hak rakyat dalam Undang-

Undang Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi, maka hal ini

belum sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 33 ayat (2) dan (3). Maka

dari ini dirasa diperlukan adanya revisi dari Undang-Undang Nomor 22 Tahun

2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah pengaturan hak-hak rakyat menurut Undang-Undang Nomor

22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi ditinjau dari Konvenan

Ekosob dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia?
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2. Bagaimanakah pengaturan kewajiban Negara menurut Undang-Undang

Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi ditinjau dari Konvenan

Ekosob dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia ?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui pengaturan hak-hak rakyat menurut Undang-Undang

Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi ditinjau dari

Konvenan Ekosob dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia.

2. Untuk mengetahui pengaturankewajibanNegara menurut Undang-Undang

Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi ditinjau dari

Konvenan Ekosob dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia.

D. Manfaat Penelitian

Memberikan sumbangan pada bidang studi ilmu hukum terutama yang

berkaitan dengan pengetahuan tentang pengaturan hak-hak rakyat menurut

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi.

Hasil penelitian ini juga merupakan sumbangan terhadap ilmu hukum

Perdata, terutama yang berkaitan dengan hak-hak rakyat dan kewajiban negara.

E. Kegunaan Penelitian

1. Untuk Penulis

Bagi penulis karya tulis ini merupakan prasyarat untuk mencapai gelar

Sarjana (S-1), juga memberikan pengetahuan bagi penulis berkaitan dengan

hukum bisnis, khususnya tentang pengaturan hak-hak rakyat menurut

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi.
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2. Untuk Praktisi Hukum

Memberikan wawasan mengenai hukum bisnis terutama terkait hak rakyat

serta kewajiban negaramenurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001

TentangMinyak dan Gas Bumi ditinjau dari Kovenan Ekosob dan DUHAM

(Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia).

3. Untuk Masyarakat

Hasil penelitian ini juga dapatdigunakan masyarakat yaitu agar masyarakat

Indonesia mengetahui bentuk-bentuk hak-hak rakyat sekitar daerah eksploitasi

Minyak dan Gas Bumi, Jaminan dan perlindungan hak-hak bagi Masyarakat,

khususnya masyarakat yang daerah wilayahnya dijadikan sebagai tempat

eksploitasi Minyak dan Gas Bumi.

F. Metode Penelitian

1. Tipe Penelitian

Pada dasarnya “pengertian penelitian merupakan sarana yang

dipergunakan oleh manusia untuk memperkuat, membina, serta

mengembangkan ilmu pengetahuan”2, Dan Peter Mahmud Marzuki dalam

bukunya yang berjudul Penelitian Hukum menyebutkan bahwa3: “Penelitian

Hukum adalah suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip

hukum, doktrin-doktrin hukum guna untuk menjawab isu hukum yang

2Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji. 2001. Penelitian Hukum Normatif suatu tinjauan singkat.
Jakarta. Raja Grafindo Persada. Hal 13

3Peter Mahmud Marzuki. 2010. Penelitian Hukum . Jakarta. Kencana Prenada Media. Hal 3
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dihadapi.” Tipe penelitian hukum dibedakan menjadi 2 yaitu penelitian

sosiologis dan penelitian hukum normatif. Dalam penulisan hukum ini penulis

menggunakan tipe penelitian hukum normatif atau penelitian hukum

kepustakaan. Penelitian hukum normatif ini dilakukan dengan cara meneliti

bahan pustaka, dan bahan-bahan skunder. Dan penelitian hukum normatif ini

dalam penelitiannya juga melakukan analisa kepustakaan dan analisa

peraturan perundang-undangan.

2. Metode Pendekatan

Penelitian hukum normatif adalah suatu prosedur penelitian ilmiah

untuk menemukan kebenaran berdasarkan logika keilmuan hukum dari sisi

normatifnya. Logika keilmuan yang ajeg dalam penelitian hukum normatif

dibangun berdasarkan disiplin ilmiah dan cara-cara kerja ilmu hukum

normatif, yaitu ilmu hukum yang objeknya hukum itu sendiri.4 Dalam

penulisan hukum normatif ini penulis menggunakan beberapa metode

pendekatan hukum seperti Pendekatan Undang-Undang, dan Pendekatan

Perbandingan (Comparative Approach) yang kemudian akan penulis gunakan

untuk menganalisa penelitian hukum normatif ini.

3. Sumber Bahan Hukum

Dalam penelitian ini terdapat 3 macam jenis Bahan Hukum, yaitu :

a. Bahan Hukum Primer

4 Sudikno Mertokusumo. 2002. Mengenal Hukum, Yogyakarta. Liberty. Hal.9
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Bahan hukum primer yakni bahan hukum Undang-Undang Nomor 22

Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi, Konvenan Ekosob, serta

DUHAM (Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia).

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang dapat menunjang bahan

hukum primer, yang diperoleh dari buku teks, jurnal, pendapat para

sarjana, serta kasus-kasus hukum terkait dengan pembahasan, yaitu

tentang hak-hak rakyat serta kewajiban negara menurut Undang-Undang

Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi.

c. Bahan Hukum Tersier

Sumber data tersier adalah data dari bahan hukumKamus,dan

Ensiklopedia yang mendukung penelitian dalam hal istilah, arti kata dan

tema yang terkait dengan penelitian.

4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Bahan hukum dikumpulkan melalui studi pustaka, yaitu dengan melalui

mempelajari referensi tertulis terkait materi yang dibahas oleh penulis, yaitu

hak-hak rakyat serta kewajiban negara menurut Undang-Undang Nomor 22

Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi ditinjau dari Konvenan Ekosob,

dan DUHAM (Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia).

5. Teknik Analisis Bahan Hukum

Adapun bahan hukum yang diperoleh dalam penelitian ini adalah studi

kepustakaan, aturan perundang-undangan dan artikel-artikel yang telah
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penulis uraikan dan hubungkan sedemikian rupa sehingga disajikan dalam

penulisan yang lebih sistematis guna menjawab permasalahan yang

dirumuskan. Bahwa cara pengolahan bahan hukum dilakukan secara deduktif,

yakni menarik kesimpulan dari suatu permasalahan yang bersifat umum

terhadap permasalahan konkret yang dihadapi. Selanjutnya bahan hukum yang

ada dianalisis untuk mendapatkan pemecahan terhadap rumusan masalah,

yaitu pengaturan hak-hak rakyat serta dan kewajiban negara menurut Undang-

Undang Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi ditinjau dari

Konvenan Ekosob, dan DUHAM (Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia).

G.Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan ini terbagi menjadi 4 Bab, dan dalam 1 bagian bab

tersebut terdiri dari beberapa bagian-bagian sub bab, yaitu :

BAB I : PENDAHULUAN

Berisi latar belakang permasalahan, rumusan masalah, tujuan penelitian,

manfaat penelitian, metode penelitian, dan Sistematika Penulisan

BAB II : TINJAUAN PUSAKA

Kajian pustaka berkaitan dengan materi penelitian, yaitu tinjauan tentang teori

Minyak dan Gas Bumi, tinjauan tentang hak-hak rakyat dan kewajiban negara,

tinjauan tentang Konvenan Ekosob, dan tinjauan tentang DUHAM (Deklarasi

Universal Hak Asasi Manusia)

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
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Dalam bab ini memaparkan pembahasan mengenai analisis pengaturan hak-

hak rakyat menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan

Gas Bumi dan pengaturan kewajiban negara menurut Undang-Undang Nomor 22

Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi.

BAB IV : PENUTUP

Dalam bab penutup ini terdapat 2 sub bab yaitu pertama Kesimpulan dari

rumusan masalah yang telah dianalisa dan yang kedua adalah saran dari

keseluruhan permasalahan yang telah dibahas.


