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BAB I 

PENDAHULUAN
 

 

I.1 Latar Belakang 

Indonesia adalah negara kepulauan yang dianugerahi Tuhan Yang Maha Esa 

berupa wilayah yang luas, serta kaya akan keanekaragaman sumber daya alam 

yang terkandung di dalamnya. Salah satu sumber daya alam yang sangat besar 

pengaruhnya bagi kepentingan bangsa Indonesia adalah minyak dan gas bumi. 

Minyak dan gas bumi merupakan salah satu sumber devisa negara yang paling 

penting dalam kegiatan pembangunan nasional, dimana pembangunan nasional 

tersebut dilaksanakan secara bersama-sama oleh pemerintah dan masyarakat, 

saling menunjang dan saling melengkapi dalam satu kesatuan langkah menuju 

tercapainya tujuan pembangunan nasional yaitu mewujudkan masyarakat adil dan 

makmur, yang merata dalam segi materil maupun spiritual berdasarkan Pancasila 

dan Undang-Undang Dasar 1945.  

Minyak dan gas bumi sebagai sumber daya alam strategis tak terbarukan 

yang terkandung di dalam wilayah hukum pertambangan Indonesia merupakan 

kekayaan nasional yang dikuasai oleh negara.
1
 Maka dari itu, penyelenggaraan 

kegiatan usaha minyak bumi dan gas bumi di Indonesia sepenuhnya dilaksanakan 

oleh negara. 

Untuk mewujudkan tujuan penyelenggaraan kegiatan usaha minyak dan gas 

bumi tersebut, pemerintah melimpahkan kewenangannya kepada PT. Pertamina 

untuk melaksanakan kegiatan yang mencakup pengusahaan pertambangan minyak 

dan gas bumi, berikut pendistribusiannya ke seluruh pelosok tanah air.  

PT. Pertamina kemudian melaksanakan pendistribusian dan pemasaran atas 

keseluruhan produknya yang ditujukan terutama untuk memenuhi kebutuhan 

masyarakat Indonesia. Dalam kegiatan pendistribusian produk Pertamina, 

khususnya BBM, PT. Pertamina dituntut untuk melaksanakan pendistribusian ke 
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seluruh pelosok tanah air dalam jumlah yang cukup, waktu yang tepat, mutu yang 

baik dengan harga yang layak sesuai ketentuan yang berlaku.  

Luasnya wilayah yang harus dijangkau oleh PT. Pertamina dalam 

pendistribusian BBM mengharuskan perusahaan tersebut melakukan kerja sama 

dengan pihak ketiga sebagai mitra kerja yang akan menyalurkan BBM, serta 

produk lain yang disediakan dan dijual oleh Pertamina.
2
 Pengusaha pemilik SPBU 

(Stasiun Pengisian Bahan Bakar Minyak Umum) sebagai salah satu mitra kerja 

Pertamina dalam kegiatan penyaluran BBM, mengemban tugas dari Pertamina 

untuk melayani kebutuhan masyarakat pemakai kendaraan bermotor dengan cara 

yang mudah, cepat, tertib dan aman. Kehadiran SPBU sebagai lembaga penyalur 

retail BBM, yang saat ini tersebar diseluruh Indonesia, lebih memberi kemudahan 

bagi masyarakat untuk mendapatkan BBM. 

Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) atau yang dikenal oleh 

masyarakat dengan istilah Pompa Bensin merupakan unit usaha migas mitra 

Peseroan Terbatas (PT) Pertamina dengan komoditas yang sangat strategis, 

kegiatan utamanya adalah menyalurkan atau menjual Bahan Bakar Minyak 

bersubsidi kepada masyarakat umum khususnya untuk kebutuhan bahan bakar 

kendaraan rakyat atau pribadi. PT. Pertamina tidak lagi menjadi regulator yang 

merangkap pemain. Saat ini kedudukan PT. Petamina sama dan setara dengan 

perusahaan lain, yaitu sebagai pemain tidak ada lagi hak privilege yang dapat 

melindungi PT.Pertamina di arena persaingan, kecuali PT.Pertamina sendiri 

membangun kekuatan sendiri.
3
 Perjanjian kerjasama pengelolaan SPBU antara 

PT. Pertamina dengan pihak swasta tentunya harus menghasilkan sesuatu yang 

saling menguntungkan. Namun Perjanjian yang ditawarkan oleh PT. Pertamina 

kepada pihak pengusaha SPBU ditetapkan dalam bentuk perjanjian baku, 

sehingga pihak pengusaha SPBU tidak mempunyai posisi tawar dalam pembuatan 

perjanjian bersangkutan. Kedudukan para pihak tentunya menjadi tidak seimbang. 

Dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi 

tidak ada ketentuan yang mengatur mengenai bentuk perjanjian kerjasama yang 
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ditawarkan oleh PT.Pertamina. Kekosongan norma ini tentunya berpengaruh pada 

perlindungan hukum para pihak khususnya pihak swasta dalam mengadakan 

perjanjian kerjasama tersebut. 

Setelah bergulirnya Undang-Undang Nomor 22 tahun 2001 tentang Minyak 

dan Gas Bumi, kegiatan usaha minyak dan gas bumi diserahkan kepada 

mekanisme pasar, sehingga Pertamina tidak lagi menjadi satu-satunya perusahaan 

yang memonopoli industri migas. Menghadapi persaingan bebas tersebut, 

khususnya di sektor retail BBM, Pertamina saat ini sedang berbenah untuk 

melakukan transformasi di segala bidang. Upaya yang dilakukan dalam 

transformasi tersebut adalah pemberian standarisasi pelayanan SPBU Pertamina.  

Pengusaha yang berminat untuk menjalin kerjasama dengan PT. Pertamina 

dengan mendirikan SPBU, sekaligus mengikuti program ”Pertamina Way” harus 

memenuhi beberapa persyaratan yang salah satunya adalah mendapatkan 

sertifikasi.  

Sebagaimana lazimnya suatu hubungan bisnis, kerjasama antara PT. 

Pertamina dengan Pengusaha SPBU Pertamina diatur dalam suatu perjanjian yang 

dituangkan dalam SURAT PERJANJIAN KERJASAMA PENGUSAHAAN 

SPBU, dengan jangka waktu perjanjian yaitu selama dua puluh tahun.
4
 

Surat perjanjian kerjasama yang mengikat PT. Pertamina dengan SPBU 

Pertamina merupakan perjanjian bentuk baru yang sama menerapkan prosedur 

monitoring yang lebih ketat, mulai dari proses pembangunan SPBU, 

pemeliharaan, pengoperasian, hingga pengelolaan SPBU. Selama masa perjanjian 

berjalan, SPBU Pertamina wajib mematuhi ketentuan-ketentuan yang ditetapkan 

oleh Pertamina.  

Perjanjian kerjasama dalam bentuk baru tersebut merupakan perwujudan 

dari asas kebebasan berkontrak seperti diatur dalam Pasal 1338 Kitab Undang-

undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek, selanjutnya disebut BW) yang tetap 

tak terlepas dari keharusan untuk memenuhi syarat sahnya perjanjian sebagaimana 

ditentukan dalam Pasal 1320 BW.  
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Berdasarkan uraian permasalahan di atas, Penulis tertarik untuk memilih 

judul sebagai berikut “Tinjauan Yuridis Hak Dan Kewajiban Perjanjian 

Kerjasama Antara PT. Pertamina Dengan Pengusaha Pemilik SPBU”. 

 

I.2 Rumusan Masalah  

Berdasarkan penjelasan sebelumnya, dalam penelitian ini secara khusus, 

pokok-pokok permasalahan yang ingin dibahas dalam penelitian adalah sebagai 

berikut : 

a. Apakah hak dan kewajiban para pihak dalam perjanjian kerjasama antara 

PT. PERTAMINA dengan Pengusaha Pemilik SPBU telah memenuhi 

ketentuan Undang-Undang yang berlaku ? 

b. Bagaimana penyelesaian sengketa terhadap para pihak apabila terjadi 

perselisihan?  

 

I.3 Ruang Lingkup Penulisan 

Di dalam ruang lingkup penulisan, penulis memberi batasan penulisan yang 

akan ditulis berdasarkan judul, yaitu Tinjauan Yuridis Hak Dan Kewajiban 

Perjanjian Kerjasama Antara PT. Pertamina Dengan Pengusaha Pemilik SPBU. 

Sehingga penulis akan membahas hak dan kewajiban para pihak dalam perjanjian 

kejasama tersebut apakah telah memenuhi ketentuan undang-undang yang berlaku 

dan bagaimana penyelesaian sengketa terhadap para pihak apabila terjadi 

perselisihan dalam pelaksanaan kerjasama antara PT. Pertamina terhadap 

pengusaha pemilik SPBU. 

 

I.4 Tujuan dan Manfaat Penelitian 

I.4.1 Tujuan  

a. Untuk mengetahui hak dan kewajiban para pihak dalam perjanjian 

kerjasama antara PT Pertamina dengan pengusaha pemilik SPBU apakah 

telah memenuhi ketentuan Undang-Undang yang berlaku. 

b. Mengetahui penyelesaian sengketa terhadap para pihak apabila terjadi 

perselisihan.  

I.4.2 Manfaat Penelitian 
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Melalui penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat baik secara 

teoritis maupun secara praktis dalam pengembangan ilmu hukum pada umumnya. 

a. Manfaat Teoritis 

Penulisan ini diharapkan dapat memberikan masukan bagi ilmu 

pengetahuan, dapat menambah wacana baru dan memberikan masukan-

masukan serta ide-ide bagi perkembangan ilmu hukum khususnya pada 

hukum perdata. 

b. Manfaat Praktis 

Penulis berharap agar tulisan ini berguna menjadi bahan masukan 

khususnya bagi PT. Pertamina apabila akan menyempurnakan perjanjian 

mengenai kerjasama antara PT. Pertamina dengan pengusaha pemilik 

SPBU. 

 

I.5 Kerangka Teori dan Kerangka Konseptual 

I.5.1 Kerangka Teori  

Dalam penulisan ini penulis menggunakan Teori Kepastian Hukum dan 

Teori Perlindungan Hukum, untuk mengkaji mengenai penyelesaian sengketa 

terhadap para pihak apabila dalam melaksanakan perjanjian kerjasama terjadi 

perselisihan. 

a. Teori Kepastian Hukum 

Teori ini sering disebut dengan yuridis formal. Teori kepastian hukum 

adalah teori yang bertujuan untuk menjaga kepentingan setiap 

orang/manusia sehingga tidak dapat diganggu gugat.
5
 Jadi meskipun 

aturan atau pelaksanaan hukumnya terasa tidak adil dan tidak memberi 

manfaat yang sebesar-besarnya bagi masyarakat banyak tidak menjadi 

masalah asalkan kepastian hukum terwujud. Asas kepastian hukum 

dalam perjanjian disebut juga dengan Pacta Sunt Servanda (aggrements 

must be kept) yaitu asas hukum yang menyatakan bahwa “setiap 

perjanjian menjadi hukum yang mengikat bagi para pihak yang 

melakukan perjanjian. Para pihak dalam perjanjian memiliki kepastian 
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hukum dan oleh karenanya dilindungi secara hukum, sehingga jika 

terjadi sengketa dalam pelaksanaan perjanjian, maka hakim dengan 

keputusannya dapat memaksa agar pihak yang melanggar itu 

melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai perjanjian. Asas Pacta Sunt 

Servanda menyatakan bahwa hakim atau pihak ketiga harus 

menghormati substansi kontrak yang dibuat oleh para pihak sebagaimana 

layaknya sebuah undang-undang, mereka tidak boleh melakukan 

intervensi terhadap substansi kontrak yang dibuat oleh para pihak. 

Pacta Sunt Servanda pertama kali diperkenalkan oleh Grotius yang 

kemudian mencari dasar pada sebuah hukum perikatan dengan 

mengambil prinsip-prinsip hukum alam atau hukum kodrat. Bahwa 

seseorang yang mengikatkan diri pada sebuah janji mutlak untuk 

memenuhi janji tersebut (promissorum implendorum obligati). Menurut 

pendapat Aziz T. Saliba, asas Pacta Sunt Servanda merupakan sakralisasi 

atas suatu perjanjian (sanctity of contracts). Titik fokus dari hukum 

perjanjian adalah kebebasan berkontrak atau yang dikenal dengan prinsip 

otonomi, yang berarti bahwa dengan memperhatikan batas hukum yang 

tepat orang dapat mengadakan perjanjian apa saja sesuai dengan 

kehendaknya, dan apabila mereka telah memutuskan untuk membuat 

perjanjian, mereka terikat dengan perjanjian tersebut.
6
 

Makna awal asas Pacta Sunt Servana sebagaimana maksud dalam Pasal 

1338 KUHPerdata adalah bahwa semua perjanjian yang dibuat secara sah 

berlaku sebagai undang-undang bagi yang membuatnya, artinya dengan 

adanya consensus dari para pihak, maka kesepakatan itu menimbulkan 

kekuatan mengikat perjanjian sebagaimana layaknya undang-undang. 

Apa yang dinyatakan sesorang dalam suatu hubungan hukum menjadi 

hukum bagi mereka.
7
 Perwujudan asas Pacta Sunt Servanda dalam 

hukum nasional Indonesia terdapat dalam pasal 1338 Kitab Undang-
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Undang Hukum Perdata. Kerangka teori dapat diartikan sebagai kerangka 

pemikiran atau butir-butir pendapat teori dan penulisan mengenai suatu 

kasus ataupun permasalahan (problem) yang menjadi bahan 

perbandingan pegangan yang mungkin atau tidak disetujui yang 

merupakan masukan dalam penelitian ini. 

Perjanjian kerjasama antara PT. Pertamina dengan pengusaha pemilik 

SPBU sangatlah penting dikarenakan kedua belah pihak melakukan suatu 

kegiatan kesepakatan suatu perjanjian kerjasama yang menimbulkan 

perikatan antara kedua belah pihak yang melakukan suatu perjanjian 

sehingga para pihak memiliki kewajiban untuk memenuhi seluruh 

prestasi yang telah diperjanjikan. Dari penjelasan di atas, perjanjian 

kerjasama yang dibuat antara PT. Pertamina dengan pengusaha pemilik 

SPBU merupakan perwujudan dari asas kepastian hukum yang diatur 

dalam KUHPer Pasal 1338. Dengan demikian suatu perikatan itu 

diterbitkan dari suatu perjanjian yang mengakibatkan suatu kewajiban 

hukum dan para pihak terikat untuk melaksanakan kesepakatan 

kontraktual, serta kesepakatan harus dipenuhi oleh para pihak yang 

berlaku sebagai undang-undang, yang dikenal sebagai asas kepastian 

hukum atau disebut juga “Pacta Sunt Servanda”
8
 

Menurut Sudikno Mertokusumo, kepastian hukum adalah jaminan bahwa 

hukum dijalankan, bahwa yang berhak menurut hukum dapat 

memperoleh haknya, dan bahwa putusan dapat dilaksanakan. Walaupun 

kepastian hukum erat kaitannya dengan keadilan, namun hukum tidak 

identik dengan keadilan. Hukum bersifat umum, mengikat setiap orang, 

bersifat menyamaratakan, sedangkan keadilan bersifat subyektif, 

individualistis, dan tidak menyamaratakan. 

Kepastian hukum merupakan pelaksanaan hukum sesuai dengan 

bunyinya sehingga masyarakat dapat memastikan bahwa hukum 

dilaksanakan. Dalam memahami nilai kepastian hukum yang harus 

diperhatikan adalah bahwa nilai itu mempunyai relasi yang erat dengan 
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instrumen hukum yang positif dan peranan negara dalam 

mengaktualisasikannya pada hukum positif.
9
 

b. Teori Perlindungan Hukum 

Pengertian perlindungan hukum adalah suatu perlindungan yang 

diberikan kepada subyek hukum sesuai dengan aturan hukum, baik yang 

secara tertulis maupun tidak tertulis. Pelindungan hukum dilaksanakan 

dalam rangka menegakkan peraturan  hukum yang sesuai dengan tujuan 

hukum yaitu keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum.
10

 Karena yang 

menjadi tolak ukur dalam keberhasilan memberikan perlindungan hukum 

itu jika perlindungan hukum yang diberikan telah memenuhi rasa 

keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum. 

Menurut Satjipto Raharjo, Perlindungan hukum adalah memberikan 

pengayoman terhadap hak asasi manusia (HAM) yang dirugikan orang 

lain dan perlindungan itu diberikan kepada masyarakat agar dapat 

menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum.
11

  

Setiono menyatakan bahwa: “Perlindungan hukum merupakan tindakan 

untuk melindungi masyarakat dari kesewenang-wenangan penguasa yang 

tidak sesuai dengan aturan yang berlaku untuk mewujudkan ketentraman 

dan ketertiban umum”.
12

 

Tetapi yang paling relevan untuk Indonesia adalah teori dari Philipus M. 

Hadjon yang menyatakan bahwa ; 

“Perlindungan hukum bagi rakyat berupa tindakan pemerintah yang 

bersifat preventif dan represif. Bersifat preventif artinya pemerintah lebih 

bersikap hati-hati dalam pengambilan dan pembuatan keputusan karena 

masih dalam bentuk tindakan pencegahan. Sedangkan bersifat represif 

                                                           
        9 “Kepastian Hukum” <http://www.ngobrolinhukum.wordpress.com/2013/02/05/memahami-

kepastian-dalam-hukum/,tentang Kepastian Hukum> Diakses tanggal 7 februari 2016 pukul 09.00 
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artinya pemerintah harus lebih bersikap tegas dalam pengambilan dan 

pembuatan keputusan atas pelanggaran yang telah terjadi”. 

Perlindungan hukum preventif merupakan hasil teori perlindungan 

hukum berdasarkan pendapat Philipus. Perlindungan hukum ini memiliki 

ketentuan-ketentuan dan ciri tersendiri dalam penerapannya. Pada 

perlindungan hukum preventif ini, subyek hukum mempunyai 

kesempatan untuk mengajukan keberatan dan pendapatnya sebelum 

pemerintah memberikan hasil keputusan akhir. Perlindungan hukum ini 

terdapat dalam peraturan perundang-undangan yang berisi rambu-rambu 

dan batasan-batasan dalam melakukan sesuatu. Perlindungan hukum 

diberikan oleh pemerintah untuk mencegah suatu pelanggaran atau 

sengketa sebelum hal tersebut terjadi. Karena sifatnya yang lebih 

menekankan kepada pencegahan, pemerintah cenderung memiliki 

kebebasan dalam bertindak sehingga mereka lebih berhati-hati dalam 

menerapkannya. Belum ada peraturan khusus yang mengatur lebih jauh 

tentang perlindungan hukum tersebut di Indonesia.
13

 

Perlindungan hukum represif juga merupakan hasil teori dari Philipus, 

tetapi teori ini memiliki ketentuan-ketentuan dan ciri yang berbeda 

dengan perlindungan hukum preventif dalam hal penerapannya. Pada 

hukum represif ini subyek hukum tidak mempunyai kesempatan untuk 

mengajukan keberatan karena ditangani langsung oleh peradilan 

administrasi dan pengadilan umum. Selain itu perlindungan represif 

merupakan perlindungan akhir yang berisi sanksi berupa hukuman 

penjara, denda dan hukum tambahan lainnya.
14

 Perlindungan hukum ini 

diberikan untuk menyelesaikan suatu pelanggaran atau sengketa yang 

sudah terjadi dengan konsep teori perlindungan hukum yang bertumpu 

dan bersumber pada pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak 

manusia dan diarahkan kepada pembatasan-pembatasan masyarakat dan 

pemerintah. Teori perlindungan hukum preventif  Phillipus M. Hudjon, 
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menyatakan bahwa perlindungan hukum preventif merupakan 

perlindungan hukum bagi masyarakat yang bertujuan untuk mencegah 

terjadinya permasalahan atau sengketa.
15

 

Berdasarkan pendapat tersebut, penulis mengartikan bahwa perlindungan 

hukum adalah upaya untuk melindungi hak-hak setiap orang dari 

perbuatan orang lain yang merugikan karena pada hakekatnya setiap 

orang berhak mendapatkan perlindungan hukum, mengingat seluruh 

hubungan hukum harus mendapat perlindungan hukum agar tidak terjadi 

kesewenang-wenangan oleh pihak yang lebih kuat. 

I.5.2 Kerangka Konseptual 

Kerangka konseptual adalah penggambaran antara konsep-konsep khusus 

yang merupakan kumpulan dalam arti yang berkaitan, dengan istilah yang akan 

diteliti dan atau diuraikan dalam karya ilmiah. Kerangka konseptional ini berisi 

definisi-definisi operasional yang digunakan dalam penulisan-penulisan dan 

menjadi pegangan penulis dalam penulisan skripsi. Sumber-sumber yang 

digunakan dalam menentukan definisi-definisi ini diambil dari peraturan 

perundang-undangan dan buku-buku bacaan. Definisi operasional penulisan ini 

adalah sebagai berikut : 

a. Perjanjian adalah suatu peristiwa dimana seseorang berjanji kepada 

seseorang lain atau dimana dua orang itu saling berjanji untuk 

melaksanakan sesuatu hal.
16

 

b. Perikatan adalah perbuatan hukum, dimana satu orang atau lebih 

mengikatkan dirinya atau saling mengikatkan dirinya terhadap satu 

orang atau lebih.
17

 

c. Kerjasama adalah perbuatan untuk melaksanakan sesuatu antara dua 

orang atau lebih.
18
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 Salim HS dan Erlies Septiana Nurbani, Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis Dan 

Disertasi, Cetakan III, Raja Grafindo Persada, 2014, h.259. 

       
16

 R. Subekti, Hukum Perjanjian, Intermasa, Jakarta, 2008, h.17. 

       17
 Ibid 

      
18

 Agus Yudha Hernoko, Hukum Perjanjian: Asas Proporsionalitas Dalam Kontrak 

Komersial, Cetakan II, Kencana Prenada Media Group,  Jakarta, 2011, h.18. 
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d. Pengusahaan SPBU adalah suatu proses pekerjaan oleh Badan 

Hukum atau perorangan yang memiliki dan mengelola bisnis di 

SPBU atau hanya memiliki SPBU
19

 

e. BBM adalah suatu kepanjangan dari Bahan Bakar Minyak yaitu 

materi apapun yang bisa diubah menjadi energi. Biasanya bahan 

bakar mengandunng energi panas yang dapat dilepaskan dan 

dimanipulasi termasuk di dalamnya bensin dan solar.
20

 

f. Perlindungan Hukum meupakan hak mutlak bagi setiap warga 

Negara dan merupakan suatu kewajiban yang harus dilakukan oleh 

pemerintah, mengingat Indonesia yang dikenal sebagai negara 

hukum. 

g. Perselisihan adalah segala sesuatu yang menyebabkan perbedaan 

pendapat, pertikaian, dan pembantahan.
21

 

 

I.6 Metode Penelitian 

I.6.1 Jenis Penelitian 

Jenis Penelitian yang digunakan oleh penulis adalah yuridis normatif. Jenis 

penelitian hukum normatif adalah penelitian yang mengacu pada norma-norma 

hukum dengan titik berat penafsiran hukum dan kontruksi hukum untuk 

mendapatkan kaidah-kaidah hukum, konsepsi-konsepsi, inventarisasi peraturan 

hukum serta penerapan hukum yang melandasi perlindungan hukum terhadap para 

pihak.  Mengingat bahwa penelitian ini menggunakan penelitian yuridis normatif 

maka teknik pengumpulan datanya berupa kepustakaan. 

I.6.2 Pendekatan Masalah 

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan hukum normatif yaitu suatu 

penelitian dari norma-norma yang tertulis maupun norma-norma yang tidak 

tertulis. Penelitian dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau bahan 

                                                           
       

19
 “Sharing Pengetahuan Dunia Usaha SPBU Di 

Indonesia”https://spbuindonesia.wordpress.com/ Diakses tanggal 3 Januari 2016 pukul 13.00 wib. 

       
20

 <https://id.m.wikipedia.org//Bahan_bakar/> Diakses tanggal 20 Mei 2016 pukul 09.00 wib 

        21
 Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Balai Pustaka, 

Jakarta, 1990, h. 643. 
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sekunder dan data primer yaitu data yang diperoleh secara langsung dari sumber 

datanya.  

I.6.3 Sumber Data 

Mengenai sumber data atau bahan hukum yang digunakan dalam penulisan 

skripsi ini adalah : 

a. Sumber Bahan Hukum Primer yaitu bahan hukum yang terdiri dari 

Burgerlijk Wetboek, Perjanjian Kerjasama Pengusahaan SPBU dan hasil 

wawancara dengan staf PT Pertamina. 

b. Sumber Bahan Hukum Sekunder 

Sumber bahan hukum sekunder yaitu bahan hukum yang terdiri atas 

buku-buku hukum, jurnal hukum, hand out, media cetak, website 

internet, pendapat para pakar atau dengan kata lain yaitu bahan hukum 

diluar dari bahan hukum primer. 

c. Sumber Bahan Hukum Tersier 

Bahan hukum tersier adalah bahan yang berasal dari kamus atau 

ensiklopedia. 

I.6.4 Teknik Analisis Data 

Untuk menganalisa data penulis menggunakan metode deskriptif yang 

dianalisa secara kualitatif, yaitu suatu metode analisa dengan menggambarkan 

fakta-fakta tentang masalah yang diteliti sebagaimana adanya dan memusatkan 

pada masalah-masalah yang aktual. Dalam hal ini juga membandingkan dengan 

teori-teori yang ada sehingga dapat menghasilkan sebuah penelitian yang bisa 

dipertanggungjawabkan. 

 

I.7 Sistematika Penulisan 

Skripsi ini dalam beberapa bab yang tersusun secara sitematis. Adapun 

sistematika penulisan dalam skripsi ini adalah sebagai berikut : 

 

BAB I  PENDAHULUAN 

Dalam bab ini memuat latar belakang, perumusan masalah, ruang lingkup 

penulisan, tujuan dan manfaat penulisan, kerangka teori dan kerangka 

konseptual, dan metode penelitian serta sistematika penulisan. 
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BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG PERJANJIAN DAN 

PERLINDUNGAN HUKUM 

Bab ini terdiri dari pengertian umum tentang perjanjian dan perikatan pada 

umumnya, syarat sahnya suatu perjanjian, akibat dari adanya perjanjian, 

akibat dari adanya wanprestasi pada umumnya, serta perlindungan hukum 

secara umum. 

BAB III ANALISA HAK DAN KEWAJIBAN PERJANJIAN KERJASAMA 

ANTARA PT. PERTAMINA DENGAN PENGUSAHA PEMILIK SPBU 

Bab ini menjelaskan sejarah Pertamina, serta klausula-klausula pokok 

mengenai hak dan kewajiban perjanjian antara PT. Pertamina dengan 

Pengusaha Pemilik SPBU. 

BAB IV TINJAUAN YURIDIS HAK DAN KEWAJIBAN PERJANJIAN 

KERJASAMA ANTARA PT. PERTAMINA DENGAN PENGUSAHA 

PEMILIK SPBU  

Pada bab ini menganalisis tentang hak dan kewajiban para pihak sesuai 

ketentuan undang-undang yang berlaku  dan penyelesaian sengketa terhadap 

para pihak apabila terjadi perselisihan 

BAB V PENUTUP 

Bab ini berisi kesimpulan menjawab pokok permasalahan serta saran-saran 

yang diharapkan dapat digunakan untuk pengembangan. 
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