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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang Masalah 

 Indonesia sebagai negara yang kaya akan sumber daya alam (SDA) sejak 

Era Kolonialisme Belanda lebih dari 300 tahun yang lalu tidak hanya menarik 

perhatian dari hasil rempah-rempah yang dapat dihasilkan bumi pertiwi, namun 

juga dalam hal mineral, minyak, dan gas bumi yang dihasilkannya. Hasil bumi yang 

dihasilkan Indonesia sebagai salah satu komoditas perdagangan nasional dan 

internasional tentu saja dapat menjadi roda penggerak perekonomian nasional. Hal 

ini mengingat Indonesia sebagai negara kaya akan SDA masih memiliki potensi 

mineral yang sangat besar. 

 Secara historis yuridis, sejarah kegiatan usaha dan hukum pertambangan di 

Indonesia secara resmi dapat ditemukan dalam catatan-catatan kegiatan para 

geologis Belanda yang pernah melakukan survei di Indonesia. Seperti Ter Braake 

dan R. W. Van Bemmelen. Berdasarkan catatan tersebut, terkesan bahwa seakan-

akan kegiatan usaha pertambangan di Indonesia baru dimulai sejak tahun 1899. 

Namun pada kenyataannya kegiatan usaha pertambangan di Indonesia telah terlihat 

jejak peninggalannya sejak zaman keemasan kerajaan Hindu Sriwijaya dan masa 

kejayaan Majapahit. Dimana bentuk pertambangan yang dilakukan oleh nenek 

moyang kita seperti pengrajin perkakas logam kapak, tombak, parang, keris, 
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cangkul, dll adalah bentuk pengolahan biji-biji logam yang merupakan proses 

metalurgi walaupun dalam bentuk yang sangat sederhana1. 

 Sejarah dunia menunjukkan, banyak negara menempuh berbagai cara untuk 

dapat menguasai sumber minyak untuk kepentingan kemakmuran dan kejayaan 

bangsa dan negaranya. Negara-negara berkembang, utamanya yang mempunyai 

sumber daya minyak namun berada dalam belenggu penjajahan, berjuang untuk 

merdeka merebut kedaulatan atas negaranya dan menguasai sumber daya 

minyaknya unuk kesejahteraan bangsanya. Negara-negara maju (industri) 

utamanya negara pengimpor minyak neto (net oil importer) berusaha untuk dapat 

meningkatkan cadangan strategis minyaknya (strategic reserves) dengan 

mengandalkan kemampuan ekonomi, teknologi, dan diplomasi. Bahkan negara-

negara adikuasa berusaha dengan segala cara, termasuk perang dengan berbagai 

dalih pembenaran, mengerahkan kecanggihan alat perangnya untuk menguasai 

suplai minyak dari Timur Tengah sebagai tempat terdapatnya cadangan minyak 

terbesar di dunia2. 

 Sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya, Indonesia merupakan negara 

yang kaya akan bahan galian (tambang). Bahan galian itu, meliputi emas, perak, 

tembaga, minyak dan gas bumi, batu bara, dan lain-lain. Sejatinya bahan galian ini 

dikuasai oleh negara. Hak Penguasaan Negara berisikan wewenang untuk 

mengatur, mengurus dan mengawasi pengelolaan atau pengusahaan bahan galian, 

                                                             
1 Supancana, “Analisa dan Evaluasi Kerjasama Dalam Usaha Pertambangan”, 

https://www.bphn.go.id/data/documents/pertambangan.pdf, diakses 13 Juli 2019. 
2 Suyitno Patmosukismo, Migas: Politik, Hukum, dan Industri (Jakarta: PT Fikahati Aneska, 

2011), hlm 1. 

https://www.bphn.go.id/data/documents/pertambangan.pdf
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serta berisi kewajiban untuk mempergunakan sebesar-besarnya kemakmuran 

rakyat. Artinya penguasaan oleh negara diselenggarakan oleh pemerintah. 

 Dalam pengusahaan bahan galian (tambang), pemerintah dapat 

melaksanakan sendiri dan/ atau menunjuk kontraktor apabila diperlukan untuk 

melaksanakan pekerjaan yang tidak atau belum dapat dilaksanakan sendiri oleh 

instansi pemerintahan 3. Organisasi negara-negara pengekspor minyak 

(Organization of Petrolium Exporting Countries, OPEC) dibentuk dengan tujuan 

politik dan ekonomi untuk menggalang kekuatan menghadapi kartel perusahaan 

minyak internasional (International Oil Companies, IOC) yang berusaha 

menekankan agar harga minyak murah untuk memenuhi kebutuhan industrinya 

namun ini berakibat terjadi ketimpangan ekonomi dimana negara industri maju 

berkembang pesat, sedangkan negara berkembang lamban karena perolehan dari 

hasil minyaknya rendah. Pada waktu dibentuk awal tahun 1950-an, produksi 

negara-negara anggota OPEC mampu memasok 60% kebutuhan minyak dunia, dan 

saat ini hanya memasok 40%, namun produksinya masih cukup besar dan bermakna 

strategis bagi negara-negara berkembang, namun tetap dipandang sebagai 

“ancaman” dalam politik ekonomi dunia terkait masalah keseimbangan supply-

demand dan dampaknya pada harga minyak di pasar internasional4. 

 Indonesia sebagai negara jajahan Belanda dan Jepang tentu telah melalui 

perjalanan panjang merebut SDA yang menjadi haknya dari penjajah yang pernah 

                                                             
3 H. Salim HS., Hukum Pertambangan di Indonesia (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2012), 

hlm 1. 
4 Suyitno Patmosukismo, Op. Cit., hlm 2. 
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menguasai kekayaan-kekayaan alam ini. Bahkan setelah kemerdekaan pada tahun 

1945, Indonesia belum berdaulat secara penuh terhadap bahan galian yang 

seharusnya berada di bawah pengendalian Indonesia. Hal ini karena bahan galian 

seperti minyak itu sendiri masih berada di bawah kendali perusahaan IOC yang 

memegang Konsesi dari Pemerintah Hindia Belanda. 

 Sejak tahun 1883 sejarah pertambangan di Indonesia pertama kali dimulai 

oleh Sultan Langkat yang memberi konsesi kepada penambang minyak Acilco J. 

Zijlker di daerah Telaga Said, Sumatera Utara. Untuk lebih dalam lagi memberikan 

pengakuan hukum kepada perusahaan minyak, Pemerintah Kolonial Belanda 

menerbitkan Undang-Undang Pertambangan Indische Mijnwer pada tahun 18995. 

Sejatinya hal ini merupakan langkah awal Pemerintah Kolonial mendirikan politik 

hukum perminyakan di Indonesia yang nantinya menjadi ‘pondasi’ kegiatan 

pertambangan pada umumnya di Indonesia.  

Dengan adanya sistem konsesi yang diterapkan ini, Pemerintah Kolonial 

Belanda sedang menerapkan dasar politik hukum Migas di Indonesia dalam jangka 

panjangnya. Undang-undang Indische Mijnwet (UU Pertambangan era Kolonial 

Belanda) ini memberikan kewenangan kepada Pemerintah Kolonial Belanda untuk 

memberikan hak konsesi pertambangan Migas kepada pihak swasta selama 75 

tahun. Konsepnya adalah pemegang hak konsesi ini diwajibkan membayar sewa 

pemakaian tanah wilayah konsesinya (land rent) kepada Pemerintah Hindia 

Belanda. Kemudian mineral yang dihasilkan dari pengelolaan tanah tersebut 

                                                             
5 Ibid., hlm 3. 
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menjadi milik pemegang konsesi. Konsep sewa tanah ini kurang lebih mirip dengan 

biaya iuran yang wajib dibayarkan kepada pemerintah Indonesia sesuai dengan 

amanat Undang-Undang Pertambangan dan Mineral saat ini.  

Secara sederhana konsesi ini dapat dipahami sebagai Hak Pakai yang ada 

dalam Hukum Agraria. Dimana dalam bentuk yang paling sederhana hak pakai 

diartikan sebagai hak menggunakan dan/atau memungut hasil dari tanah yang 

dikuasai langsung oleh negara atau tanah milik orang lain, yang memberi 

wewenang dan kewajiban yang ditentukan dalam keputusan pemberiannya oleh 

pejabat yang berwenang memberikannya atau dalam perjanjian dengan pemilik 

tanahnya yang bukan sewa-menyewa atau perjanjian pengolahan tanah, segala 

sesuatu asal tidak bertentangan dengan jiwa dan ketentuan Undang-Undang Pokok 

Agraria (UUPA)6. 

Namun akhirnya pada tahun 1904, pemerintah Kolonial Hindia Belanda 

merevisi Indische Mijnwet dan menjadikan hak konsesi menjadi hak yang khusus 

diberikan kepada warga negara Belanda yang tinggal di Indonesia atau perusahaan-

perusahaan yang didirikan di bawah undang-undang Pemerintah Belanda maupun 

Pemerintah Kolonial Belanda.  

Perbuatan Pemerintahan Kolonial Belanda ini meski pada dasarnya 

merupakan perbuatan eksploitasi tanpa adanya imbalan kepada rakyat Indonesia, 

adalah batu pertama dalam Hukum Pertambangan di Indonesia. Bahkan bentuk 

kontrak konsesi itu sendiri dalam tingkatan yang lebih kompleks dan rumit, sebagai 

                                                             
6 Pasal 41 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Pokok Agraria 
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contohnya hingga saat ini masih berlaku antara Pemerintah Indonesia dan PT 

Freeport Indonesia sebagai perusahaan tambang emas di Indonesia. Kontrak itu 

hingga hari ini dikenal dengan nama Kontrak Karya. 

Sejarah Kontrak Karya di Indonesia sendiri bermula dengan masuknya PT 

Freeport Indonesia jauh sejak era Orde Baru. Perlu diketahui bahwa perkembangan 

industri pertambangan baru mulai berkembang di era Orde Baru di bawah 

kepemimpinan Presiden kedua Indonesia, Soeharto. Investasi di bidang 

pertambangan di Indonesia di bawah kepemimpinan Presiden Soeharto “lahir” 

sejak diaturnya regulasi mengenai Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1967 tentang 

Penanaman Modal Asing dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1967 tentang 

Ketentuan-Ketentuan Pokok Pertambangan.  

Sejak diundangkannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1967 tentang 

Penanaman Modal Asing pada bulan Januari 1967, pada bulan April di tahun yang 

sama Pemerintah Indonesia akhirnya menandatangani kontrak pertambangan 

pertama dengan Freeport Mcmoran dari Amerika Serikat. Kontrak pertambangan 

ini dikenal dengan sebutan Kontrak Karya generasi I7. Sebagai akibatnya kita dapat 

melihat Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1967 tentang Ketentuan-Ketentuan 

Pokok Pertambangan sebagai produk hukum yang banyak mengandung unsur 

kepentingan para investor asing di masanya. Seperti yang tertera di dalam Pasal 8 

                                                             
7 Rosa Folia, “Memahami Sejarah Panjang Kontrak Freeport di Indonesia”, 

https://www.idntimes.com/business/economy/rosa-folia/memahami-sejarah-panjang-kontrak-

freeport-di-indonesia, diakses 24 September 2019. 

https://www.idntimes.com/business/economy/rosa-folia/memahami-sejarah-panjang-kontrak-freeport-di-indonesia
https://www.idntimes.com/business/economy/rosa-folia/memahami-sejarah-panjang-kontrak-freeport-di-indonesia
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Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing 

dinyatakan bahwa: 

“Penanaman modal asing di bidang pertambangan didasarkan atas suatu 

 kerja sama dengan pemerintah atas dasar kontrak karya atau bentuk lain 

 sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.” 

Sedangkan dalam Pasal 10 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1967 tentang 

Ketentuan-Ketentuan Pokok Pertambangan disebutkan bahwa: 

“Menteri dapat menunjuk pihak lain sebagai kontraktor untuk pekerjaan 

yang belum mampu dikerjakan sendiri. Pemerintah mengawasi pekerjaan tersebut 

sedangkan perjanjiannya harus disetujui dahulu oleh pemerintah dengan 

berkonsultasi dengan DPR” 

Dari kedua Pasal dalam undang-undang yang berbeda ini, sebgai mana telah 

disebutkan di atas kita dapat memahami bahwa dua produk hukum ini sangat kental 

dengan kontrak karya generasi I. Kental yang dimaksudkan di sini dapat kita lihat 

melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing. 

Sejatinya bentuk penanaman modal asing tidak dapat dibatasi hanya dalam satu 

bentuk kegiatan usaha saja seperti pertambangan. Hal ini dapat kita lihat dalam 

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal yang saat 

berlaku dan menggantikan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1967 tentang 

Penanaman Modal Asing. Dalam Undang-Undang Penanaman Modal yang berlaku 

hingga saat ini tidak terdapat pasal yang mengatur secara spesifik tentang bidang 

pertambangan seperti yang diatur dalam Undang-Undang Penanaman Modal Asing 
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pasa tahun 1967. Perekonomian Indonesia telah bertumbuh dan menyadari bahwa 

kegiatan investasi yang modalnya berasal dari dalam maupun luar negeri tidak 

dapat dibatasi pada hanya satu kegiatan usaha saja, oleh karenanya tidak lagi 

terdapat pasal-pasal yang secara khusus mengatur bentuk kerjasama di bidang 

pertambangan pada Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman 

Modal seperti pada Pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1967. Secara khusus 

bentuk perizinan mengenai pertambangan mineral dan batubara hingga hari ini 

telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan 

Mineral dan Batubara (UU Minerba). 

Perlu dan penting untuk diketahui ketika membahas tentang sejarah kontrak 

karya, bahwa kontrak generasi I adalah model kerjasama di bidang pertambangan 

mineral yang dirancang oleh PT Freeport Indonesia. Awalnya Menteri 

Pertambangan Indonesia menawarakan kepada PT Freeport Indonesia konsep bagi 

hasil berdasarkan petunjuk pelaksanaan kontrak perminyakan asing yang disiapkan 

pada waktu pemerintahan Soekarno. Namun Freeport menyatakan kontrak seperti 

itu hanya menarik untuk kegiatan usaha pertambangan di bidang perminyakan yang 

dapat menghasilkan dengan cepat, tetapi tidak untuk pertambangan tembaga yang 

memerlukan investasi besar dan waktu lama untuk sampai pada tahap produksi8. 

Kontrak karya generasi I yang ditandatangai oleh Pemerintah Indonesia dan 

PT Freeport Indonesia pada tahun 1967 memberikan hak kepada PT Freeport 

Indonesia untuk melakukan eksplorasi dan eksploitasi sebesar 10 ribu hektare lahan 

                                                             
8 H. Salim HS., Op. cit., hlm 134. 
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konsesi di Kabupaten mimika selama 30 tahun. Namun dengan ditemukannya 

cadangan emas terbesar di Grasberg pada 1988 mendorong PT Freeport Indonesia 

untuk maju ke meja perundingan dan mendapatkan kesepakatan baru9. Dengan 

ditemukannya Grasberg yang memiliki cadangan emas yang sangat besar, maka 

diperlukan investasi yang sangat besar sehingga PT Freeport Indonesia kala itu 

merasa butuh kepastian hukum untuk operasi di Grasberg10. Artinya jika mengikuti 

model kontrak karya generasi I ala Freeport seharusnya kontrak ini baru berakhir 

pada tahun 1997. Namun pada kenyataannya pada tahun 1991 Pemerintah 

Indonesia dan PT Freeport Indonesia mencapai sebuah sepakat dan menerbitkan 

kontrak karya generasi II. Pembaruan kontrak ini dianggap sebagai bentuk koreksi 

atas kontrak karya generasi I pada tahun 1967 silam. Saat itu, Indonesia dinilai 

mendapat keuntungan lebih besar dari kehadiran PT Freeport Indonesia. Dalam 

Pasal 31 Ayat (1) kontrak karya generasi II ini, disepakati bahwa jangka waktu awal 

kontrak karya yang telah disepakati adalah 30 tahun sejak tanggal ditandatangani, 

yakni berakhir 30 Desember 2021. Selain itu, PT Freeport Indonesai berhak 

mengajukan permohonan perpanjangan jangka waktu tersebut untuk dua kali 

sepuluh tahun berturut-turut11. Artinya kontrak karya generasi II ini baru akan 

berakhir beserta perpanjangannya pada 2041. 

Perlu dipahami bahwa sejatinya tidak ada perbedaan yang mendasar antara 

berbagai kontrak karya PT Freeport Indonesia dan Pemerintah Indonesia selain 

                                                             
9 Rosa Folia, Op. cit. 
10 Nanda Narendra Putra, “Mencermati Posisi Freeport dari UU Minerba, Kontrak Karya, serta 

MoU”, https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt58d8b4379df18/mencermati-posisi-freeport-

dari-uu-minerba--kontrak-karya--serta-mou/, diakses 28 September 2019. 
11 Ibid., 

https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt58d8b4379df18/mencermati-posisi-freeport-dari-uu-minerba--kontrak-karya--serta-mou/
https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt58d8b4379df18/mencermati-posisi-freeport-dari-uu-minerba--kontrak-karya--serta-mou/
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daripada kewajiban keuangan dan divestasi saham yang harus dipenuhi pemerintah 

maupun PT Freeport Indonesia. Dalam kontrak karya generasi II, sebenarnya telah 

tertera secara jelas kewajiban PT Freeport untuk melakukan divestasi saham kepada 

pihak Pemerintah Indonesia secara bertahap. Dalam Pasal 24 kontrak karya 

generasi II pada tahun 1991 menyebutkan kewajiban divestasi Freeport terdiri dari 

2 tahap. Tahap pertama adalah melepas saham ke pihak nasional sebesar 9,36% 

dalam 10 tahun pertama sejak 1991. Kemudian divestasi tahap kedua mulai 2001. 

Freeport harus melepas sahamnya 2% per tahun, hingga kepemilikan nasional 

menjadi 51%12. Namun hingga akhir 2018 kemarin, belum ada realisasi divestasi 

saham yang menjadi kewajiban PT Freeport Indonesia. Angka saham milik 

Pemerintah Indonesia masih stagnan berada pada 9,36%. 

Sebagaimana telah disebutkan di atas bahwa antara berbagai generasi 

kontrak karya yang dibuat oleh PT Freeport Indonesia dan Pemerintah Indonesia 

tidak terdapat perbedaan yang mendasar selain kewajiban para pihak yang harus 

dipenuhi, namun sejarah Kontrak Karya tidak hanya dimiliki oleh PT Freeport 

Indonesia saja. Pada kenyataannya meski Kontrak Karya yang dimiliki oleh 

Freeport adalah kontrak karya Generasi II, namun jika melihat sejarah panjang 

rezim Kontrak Karya dari tahun 1967 hingga datangnya UU Minerba tentang 

Pertambangan Mineral dan Batubara, kontrak karya hingga tahun 2008 kemarin 

telah memasuki kontrak karya Generasi VIII13. 

                                                             
12 Michael Agustinus, “Berdasarkan Kontrak, Freeport Harusnya Sudah divestasi 51% Saham”, 

https://finance.detik.com/energi/d-3435162/berdasarkan-kontrak-freeport-harusnya-sudah-

divestasi-51-saham , diakses 29 September 2019. 
13 Prianto Budi Saptono, “Sekilas Pertambangan Mineral dan Batubara”, 

transformasi.net/articles/read/143/kontrak-karya.html, diakses 30 September 2019. 

https://finance.detik.com/energi/d-3435162/berdasarkan-kontrak-freeport-harusnya-sudah-divestasi-51-saham
https://finance.detik.com/energi/d-3435162/berdasarkan-kontrak-freeport-harusnya-sudah-divestasi-51-saham
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Tujuh bulan setelah diundangkan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 11 

Tahun 1967 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pertambangan tepatnya bulan Juli 

1968, pemerintah menandatangai kontrak karya generasi II dengan PT Vale 

Indonesia Tbk (INCO)14. Kontrak Karya inilah yang menjadi kontrak karya 

generasi II di Indonesia. Setelah itu, pada tahun yang sama masuk 16 pertambangan 

luar negeri, seperti Bliton Mij, Alcoa, Kennecott, dan US Steel. Saat itu, kontrak 

karya sebagai produk hukum pertambangan sudah diterima kalangan pertambangan 

internasional. Pada tahun 1998, kontrak karya di Indonesia sudah mencapai 

generasi VII, dimana pada tahun 2000 ada 6 perusahaan yang menggunakan 

kontrak karya generasi VI, 1 perusahaan dengan menggunakan kontrak karya 

generasi V, 18 perusahaan dengan kontrak karya generasi VI dan 6 perusahaan 

dengan kontrak karya generasi VII15. Sehingga kemudian dapat ditarik kesimpulan, 

bahwa kontrak karya generasi I yang dibuat oleh PT Freeport Indonesia sebagai 

investor asing pertama yang masuk ke Indonesia pada tahun 1967 adalah landasan 

Kontrak Karya di Indonesia hingga akhir rezim Kontrak Karya itu sendiri. Kelak 

dikemudian hari dengan adanya UU Minerba akan melahirkan model baru dalam 

pertambangan di Indonesia yang dikenal sebagai Izin Usaha Pertambangan Khusus 

(IUPK). Hadirnya IUPK kemudian akan menggantikan kontrak karya. 

Dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang 

Pertambangan Mineral dan Batubara menandakan lahirnya sebuah era baru dalam 

                                                             
14 H. Salim HS., Op. cit., hlm 134.  
15 Samuel M. P. Hutabarat, “Divestasi dan Kontrak Karya PT Freeport Indonesia”, 

https://palpres.com/divestasi-dan-kontrak-karya-pt-freeport-indonesia/, diakses 30 September 

2019.  

https://palpres.com/divestasi-dan-kontrak-karya-pt-freeport-indonesia/
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hukum pertambangan mineral dan batubara di Indonesia. Hal ini sebagaimana telah 

dijelaskan di atas, bahwa dengan berlakunya UU Minerba, model Kontrak Karya 

dalam ranah hukum pertambangan telah digantikan oleh IUPK. Latar belakang 

lahirnya IUPK sebagai produk dari UU Minerba tentu tak lain karena kebutuhan 

produk hukum baru yang sesuai dengan perkembangan zaman. Pemerintah melalui 

UU Minerba menyatakan bahwa Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1967 tentang 

Ketentuan-Ketentuan Pokok Pertambangan sudah tidak sesuai lagi dengan 

kebutuhan hukum nasional. Oleh karenanya dibutuhkan sebuah peraturan baru yang 

dapat mengakomodasi kebutuhan hukum pertambangan mineral dan batubara 

nasional. Sebagai konsekuensinya, model Kontrak Karya yang dianut oleh Undang-

Undang Nomor 11 Tahun 1967 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pertambangan 

akhirnya tidak lagi mendapatkan tempat di hukum positif Indonesia. IUPK 

sebenarnya dapat dipandang sebagai mekanisme yang benar-benar baru jika 

dibandingkan dengan model Kontrak Karya yang kurang lebih seperti model 

konsesi. Secara terminologi bila dicermati dengan seksama dapat terlihat perbedaan 

yang cukup mendasar antara IUPK dan Kontrak Karya. Dimana IUPK menganut 

konsep perizinan sedangkan Kontrak Karya menganut konsep kontrak. Mengenai 

perbedaan antara kedua model ini akan lebih lanjut diuraikan dalam bab-bab 

selanjutnya. 

Di era yang serba modern, di mana persaingan perekonomian telah menjadi 

hal yang lumrah dalam praktek pergaulan internasional, bahan galian seperti 

batubara, dan mineral sebagai komoditas perdagangan tidak dikecualikan dalam 

persaingan di pasar internasional. Sebaliknya sebagaimana telah disinggung dalam 
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awal subbab ini bahwa hasil bumi berupa bahan galian16 ini adalah salah satu roda 

penggerak perekonomian nasional. Secara sederhana hal ini tidak lagi 

diperdebatkan oleh khayalak pada umumnya. Bahan galian sebagai sumber 

keuntungan yang akan dibagi antara negara dan kontraktor sebelum adanya UU 

Minerba diatur dalam kontrak karya.  

Yang menjadi masalah ketika kemudian kewajiban-kewajiban dalam 

kontrak karya itu sendiri belum dapat terlaksana dengan baik seperti polemik 

divestasi saham PT Freeport Indonesia sejak kontrak karya generasi II. Oleh 

karenanya pemerintah mendorong agenda yang sudah tertunda sejak puluhan tahun 

yang lalu seperti divestasi saham PT Freeport Indonesia melalui IUPK. Urgensi 

untuk membahas kepastian hukum yang timbul dari hukum positif pertambangan 

pun menjadi pembahasan yang tak dapat dipisahkan dari pembahasan kali ini. 

Perdebatan mengenai konsep kepastian hukum dari konversi kontrak karya menjadi 

IUPK dalam kegiatan pertambangan masih menyisakan beberapa celah. 

Konsep kepastian hukum yang dimaksudkan oleh penulis adalah kepastian 

hukum yang harusnya diterima oleh perusahaan pertambangan dengan adanya 

konversi kontrak karya menjadi IUPK. Sedangkan isu terkait konsep kepastian 

hukum yang penulis maksud meliputi namun tidak terbatas pada: konversi kontrak 

karya menjadi IUPK padahal masa kontrak karya tersebut belum habis, perbedaan 

sumber legalitas antara kontrak karya (yang melihat kontrak karya sebagai sumber 

perjanjian) dan IUPK (undang-undang sebagai sumber perjanjian), hingga 

                                                             
16 Pasal 34 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara  
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kedudukan para pihak sesudah dan sebelum berlakunya IUPK. Oleh karena itu 

penulis akan membahas mengenai konsep kepastian hukum serta akibat yang 

timbul dari adanya konversi kontrak karya menjadi IUPK dalam kasus PT Freeport 

Indonesia lebih rinci di bab-bab berikutnya.  

Kerjasama yang dibuat oleh Pemerintah Indonesia dengan investor asing 

harus memberikan perhatian khusus kepada kesejahteraan masyarakat Indonesia. 

Tarik ulur terhadap konsep ini berpotensi merugikan negara. Hal ini karena 

sejatinya sesuai dengan amanat undang-undang seluruh kekayaan alam yang ada di 

Indonesia adalah milik rakyat Indonesia sendiri dan kewajiban divestasi saham PT 

Freeport sebesar 51% adalah realisasinya. Jika kemudian yang menjadi 

permasalahan hanya sekedar isu divestasi saham, maka tentu yang perlu dilakukan 

hanya menjalankan isi kontrak karya saja. Karena hal tersebut telah tertuang dalam 

kontrak karya generasi II PT Freeport Indonesia. Namun dengan adanya konversi 

menjadi IUPK tentu ada berbagai urgensi dibalik konversi itu sendiri. Artinya yang 

menjadi fokus dari permasalahan ini tidak hanya terletak pada bentuk kerjasama 

antara Pemerintah Indonesia dan Freeport itu sendiri. Namun mekanisme investasi 

yang selama ini masih menjadi permasalahan juga tidak luput dari pembahasan.  

Belakangan setelah Pemerintah Indonesia berhasil meyakinkan Freeport 

untuk mengubah Kontrak Karya menjadi IUPK dan akhirnya mengakuisisi saham 

di PT Freeport Indonesia dan menjadi pemegang saham mayoritas, khayalak orang 

banyak memandang bahwa IUPK lah yang berhasil membuat Pemerintah Indonesia 

mengakuisisi saham tersebut. Padahal sebagaimana telah diuraikan dalam paragraf 

sebelumnya bahwa sebenarnya ketentuan mengenai divestasi juga terdapat dalam  
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kontrak karya generasi II. Artinya yang menjadi salah satu permasalahan kenapa 

tidak terjadi divestasi saham sesuai perjanjian dalam  kontrak karya generasi II 

adalah karena penegakan dan pelaksanaan kontrak yang kurang tegas. Celah inilah 

yang kemudian menimbulkan ketidakpastian hukum yang berakibat pada tarik ulur 

antara Pemerintah Indonesia dan PT Freeport Indonesia. Setidaknya hingga PT 

Freeport Indonesia setuju untuk menandatangani IUPK pada tahun 2019.  

Secara lebih mendalam penulis juga akan melakukan analisa yuridis 

terhadap konversi  kontrak karya menjadi IUPK. Penting untuk menjamin kepastian 

hukum dan memastikan tidak adanya penyelundupan hukum dalam proses konversi  

kontrak karya menjadi IUPK. Ini termaksud mencermati apakah langkah konversi 

kontrak karya menjadi IUPK adalah sebuah kebijakan yang bijak dan tidak 

tergesah-gesah. Karena dalam Pasal 31  kontrak karya generas II yang dibuat oleh 

pemerintah dan PT Freeport Indonesia masih menyisakan kesempatan bagi PT 

Freeport Indonesia untuk mengajukan dua kali perpanjangan kontrak yang masing-

masing 10 (sepuluh) tahun hingga 2041. Hal inilah yang penting untuk diteliti agar 

melalui kajian yuridis yang disusun penulis dengan melakukan studi lebih lanjut 

terhadap kontrak karya dan IUPK yang berlaku saat ini dapat memberikan kepastian 

hukum dan manfaat yang positif baik bagi investor asing maupun Pemerintah 

Indonesia dalam industri pertambangan itu sendiri. Oleh karena itu, melalui Tugas 

Akhir yang disusun oleh penulis, penulis berharap dapat memberikan pencerahan 

serta solusi terkait permasalahan yang terjadi saat ini terkait hukum pertambangan 

di Indonesia. 
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1.2 Rumusan Masalah 

 Berdasarkan apa yang diuraikan dalam Subbab 1.1 supra, maka beberapa 

masalah pokok yang akan diteliti adalah: 

1. Bagaimana kepastian hukum Kontrak Karya yang dikonversi menjadi Izin 

Usaha Pertambangan Khusus?  

2. Bagaimana kedudukan perusahaan pertambangan asing terhadap 

Pemerintah Indonesia dengan berlakunya IUPK?  

1.3 Tujuan Penelitian 

 Penulisan tugas akhir ini berfokus kepada penelaahan mengenai 

perkembangan pertambangan di Indonesia dewasa ini beserta regulasi yang berlaku 

dan penerapannya bagi penyelenggara dan pihak lain yang terlibat di dalamnya 

yang disertai pemahaman mengenai penanaman modal dan dasar-dasar kontrak 

secara yuridis. Pembahasan didahului mengenai dasar-dasar hukum pertambangan 

kemudian kaitannya dengan perjanjian berdasarkan hukum positif yang dianut oleh 

Indonesia disertai pemahaman penanaman modal dengan tujuan sebagai berikut: 

1. Mengetahui dan menganalisis penerapan peraturan perundang-undangan 

dibidang pertambangan yang berlaku saat ini agar dapat memberikan solusi 

terkait permasalahan yang diteliti penulis. 

2. Mengetahui dan menganalisis penerapan kepastian hukum dalam menjamin 

terlaksananya investasi yang berimbang bagi investor asing maupun 

Pemerintah Indonesia dalam bidang pertambangan. 
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1.4 Manfaat Penelitian 

 Kegunaan yang diharapkan dapat diberikan dengan diadakannya penelitian 

ini adalah: 

1. Manfaat Teoritis: 

1. Menambah bahan pustaka bagi penulis yang nantinya berguna untuk 

mengembangkan ilmu hukum penulis. 

2. Memberikan kontribusi bagi ilmu pengetahuan khususnya dunia 

hukum melalui tinjauan hukum dalam bidang pertambangan di 

Indonesia. 

2. Manfaat Praktis:  

      1.  Sebagai masukan bagi pengambil kebijakan, para praktisi hukum 

 dan masyarakat dalam menerapkan hasil penelitian dalam kebijakan 

 hukum yang berkaitan dengan pertambangan di Indonesia. 

 

1.5 Sistematika Penulisan 

 Untuk mendapatkan gambaran yang jelas tentang arah dan tujuan penulisan 

skripsi ini, maka secara garis besar dapat digambarkan dalam sistematika skripsi ini 

sebagai berikut: 

 Bab I adalah pendahuluan yang pada dasarnya berisikan tentang gambaran 

dan penjelasan singkat mengenai isi skripsi yang terdiri dari Latar Belakang, 

Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat, dan Sistematika Penulisan. 
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 Bab II adalah Tinjauan Pustaka, dalam bab ini penulis akan menuliskan 

beberapa hal yang menjadi acuan dalam penulisan tugas akhir penulis mengenai  

tinjauan umum tentang industri pertambangan, serta tinjauan tentang penanaman 

modal, dan tinjauan tentang perikatan dan perjanjian yang akan diarahkan kedalam 

bentuk kontrak dan model perijinan yang lebih detil. 

 Bab III adalah Metode Penilitian yang berisi tentang jenis penelitian, jenis 

data, cara perolehan data, pendekatan penelitian, dan teknik analisis data yang 

digunakan penulis dalam melakukan penelitian ini. 

 Bab IV adalah hasil Penelitian dan Pembahasan dimana penulis akan 

menguraikan dan membahas mengenai: (1) Kepastian hukum; (2) Perjanjian dalam 

industri pertambangan; (3) Penerapan bentuk Kontrak Karya maupun IUPK sebagai 

sarana investasi berkepanjangan di Indonesia; (4) Membahas penerapan peraturan 

perundang-undangan yang berlaku dibidang pertambangan dan keefektifannya 

dalam penegakannya; (5) Membahas penerapan peraturan perundang-undangan 

penanaman modal yang berkaitan dengan industri pertambangan di Indonesia. 

 Bab V adalah kesimpulan dan saran. Dalam bab ini penulis akan menjawab 

rumusan masalah secara singkat, padat, dan jelas dalam dua subab yang terpisah. 

Selain dijawabnya rumusan permasalahan dalam bab ini, penulis berupaya agar 

dapat turut memberikan masukan berupa saran terhadap isu yang diangkat oleh 

penulis dalam tugas akhir ini. 


