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BAB I  

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Indonesia merupakan negara yang kaya akan sumber daya alam dimana 

pengelolaan sumber daya alam ini sejalan dengan Pasal 33 ayat (2) dan ayat 

(3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 

NRI 1945), yang berbunyi: 

(2) Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan 

yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh 

negara. 

(3) Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di 

dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk 

sebesar-besar kemakmuran rakyat. 

 

Sebagai negara yang baru merdeka 73 tahun yang lalu, pengelolaan sumber 

daya alam Indonesia dalam hal peraturan perundang-undangan di bidang 

mineral dan batubara telah mengalami berbagai perkembangan dimulai dari 

masa pra kemerdekaan, masa orde lama, masa orde baru hingga saat ini. 

Peraturan perundang-undangan mengenai sumber daya alam yang 

pertama kali tercatat di bumi pertiwi lahir pada tahun 1890 oleh Pemerintahan 

Hindia Belanda yang mengeluarkan sebuah undang-undang untuk mengatur 

segala urusan pertambangan yang diberi nama Indische Mijnwet.1 

Pertambangan pada undang-undang ini menggunakan sistem konsesi, dimana 

                                                         
1 Djoko Darmono dkk., Mineral Dan Energi Kekayaan Bangsa Sejarah Pertambangan dan Energi 

Indonesia,(Jakarta:Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral, 2009), Hal.66 
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konsesi adalah hak penguasaan secara mutlak atas suatu wilayah yang 

memiliki sumber daya alam.2 Pada periode ini pula, Jan Van Gruisen, seorang 

Managing Director dari perusahaan Oost Borneo Maatschappij, memiliki 

hak konsesi dari Pemerintah Hindia-Belanda untuk wilayah seluas 100 KM 

Persegi di daerah Irian Jaya.3 

Setelah Indonesia merdeka pada tahun 1945, hak-hak konsesi yang 

telah diberikan oleh Pemerintahan Hindia Belanda tetap berlaku hingga 

diterbitkannya Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1959 tentang Pembatalan 

Hak-Hak Pertambangan (UU 10/59), UU 10/59 ini bertujuan untuk 

membatalkan hak konsesi pertambangan yang telah diberikan oleh 

Pemerintah Hindia Belanda.4 Negara pada saat itu mengeluarkan Undang-

Undang Nomor 78 Tahun 1958 tentang Penanaman Modal Asing (UU 78/58), 

dimana sektor pertambangan bahan vital tertutup bagi modal asing, sehingga 

modal asing hanya dapat masuk dalam bentuk pinjaman luar negeri.5 

Pemerintah Indonesia, pada saat itu menilai bahwa pengelolaan sumber daya 

alam haruslah dijalankan oleh Negara sendiri sesuai dengan UUD NRI 1945. 

Pembatalan Indische Minjwet, mengharuskan Pemerintah untuk 

mengeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 37 

Tahun 1960 tentang Pertambangan (PERPU 37/60). Kelahiran PERPU 37/60, 

dan UU 78/58, membuat Pemerintah berharap bahwa akan terjadi 

                                                         
2 Ibid, Hal.119 
3 A.R.Soehoed, Sejarah Pengembangan Pertambangan PT. Freeport Indonesia di Provinsi Papua 

Jilid 1, Membangun Tambang di Ujung Dunia, (Jakarta:Aksara Karunia,2005),Hal.60 
4 Djoko Darmono, Op.Cit., Hal.162 
5 Resvani, TAMBANG UNTUK NEGERI “Sebuah Inovasi Konsep”,(Jakarta: Bhuana Ilmu Populer, 

2017), Hal.78 
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peningkatan investasi di Indonesia khususnya di sektor pertambangan, karena 

pertambangan membutuhkan dana yang besar, dan modal nasional pada saat 

itu tidaklah cukup. Namun undang-undang ini, dan kebijakan-kebijakan 

pemerintah pada saat itu justru menurunkan minat pemodal asing. 

Pada 10 Januari 1967, diundangkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 

1967 tentang Penanaman Modal Asing (UU 01/67), sebagai dasar dari 

Kontrak Karya antara Pemerintah Republik Indonesia, dengan Freeport 

Indonesia Incorporated yang ditandatangani dan dikukuhkan dengan Surat 

Keputusan Presidium Kabinet Ampera Republik Indonesia No. 

82/EK/Kep/4/67 pada tanggal 7 April 1967 (KK I).6 Setelah 

ditandatanganinya KK I tersebut, lahirlah Undang-Undang Nomor 11 Tahun 

1967 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pertambangan (UU 11/67), dengan 

kedua undang-undang ini, dan disertai dengan investasi yang pertama kali 

dilaksanakan oleh Freeport Indonesia Incorporated, menandakan bahwa 

Indonesia merupakan negara yang menerima investasi asing di sektor 

pertambangan mineral yang dituangkan dalam bentuk Kontrak Karya. Hingga 

tahun 2008 terdapat 235 kontrak karya antara Pemerintah dengan perusahaan 

swasta yang terbagi menjadi 8 generasi Kontrak Karya, dengan berbagai 

ketentuan yang berbeda-beda.7 

Kehadiran modal asing pada sektor pertambangan, dibutuhkan karena 

karakteristik usahanya membutuhkan modal besar, teknologi tinggi, dan 

                                                         
6Soetaryo Sigit, BUKU TAHUNAN PERTAMBANGAN INDONESIA 1976, 

(Jakarta:DEPARTEMEN PERTAMBANGAN, 1977), Hal.101 
7 Resvani, Op.Cit., Hal.104 
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kesiapan atas kerentanan risiko yang masih belum dimiliki oleh perusahaan 

nasional maupun Negara pada saat pertama kalinya ditandatangani Kontrak 

Karya, sehingga investor asing pada awalnya dapat menanamkan modal 

100% tanpa keterlibatan investor dalam negeri.8 Namun, hal ini berubah sejak 

ditandatanganinya Kontrak Karya generasi kedua dimana diatur modal dalam 

negeri maksimal sebanyak 45%, dan ketentuan partisipasi Indonesia dalam 

perusahaan pertambangan terus berkembang mengikuti karakteristik kontrak 

karya yang disepakati hingga diundangkannya Undang-Undang Nomor 4 

Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (UU Minerba) yang 

memberikan keseragaman partisipasi peserta Indonesia pada pengusahaan 

pertambangan.9 

Terbitnya UU Minerba, mengharuskan seluruh Kontrak Karya yang 

telah berlaku untuk disesuaikan dengan ketentuan yang terkandung dalam 

Minerba. Salah satu ketentuan yang diwajibkan adalah penyesuaian Kontrak 

Karya menjadi Izin Usaha Pertambangan Khusus, Pemurnian hasil 

penambangan, dan Divestasi Saham yang keseluruhannya diatur lebih lanjut 

dalam Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan 

Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara (PP Minerba). 

PT Freeport Indonesia (PTFI), atau yang dahulu dikenal dengan nama 

Freeport Indonesia Incorporated, merupakan perusahaan pertambangan yang 

melakukan eksplorasi dan operasi produksi pada tambang Ertsberg, Papua. 

                                                         
8 Ahmad Redi, HUKUM PERTAMBANGAN INDONESIA, (Jawa Barat:GRAMATA, 2014), 

Hal.134 
9 Ibid., Hal.189 
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Mereka telah melaksanakan penambangan sejak tahun 1967 hingga saat ini, 

namun pada 30 Desember 1991, PTFI mengakhiri Kontrak Karya mereka, 

dan menandatangani Kontrak Karya II (KK II) dengan Pemerintah untuk 

wilayah baru yang dikenal dengan nama Grasberg. Pengembangan tambang 

Grasberg dilaksanakan oleh PTFI dan PT. RTZ-CRA Indonesia (Rio Tinto), 

dimana pada 11 Oktober 1996 PTFI melakukan kerja sama dengan Rio Tinto 

dalam bentuk Credit Facility Agreement10, dan Participation Agreement11. 

Kedua perjanjian tersebut memberikan Rio Tinto hak partisipasi sebanyak 

40% dari hasil produksi PTFI di atas ambang batas tertentu sejak 1996 hingga 

2022, dan terhitung sejak 2023, mereka memiliki hak sebanyak 40% pada 

segala bentuk pertambangan yang dijalankan oleh PTFI. 

PTFI, sebagai perusahaan pertambangan yang tunduk pada hukum 

Indonesia, wajib melakukan penyesuaian KK II dengan UU Minerba. Namun 

negosiasi antara Pemerintah dengan PTFI baru pertama kali dilaksanakan 

pasca lahirnya Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2017 tentang Perubahan 

Keempat atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang 

Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara (PP 

Minerba), dimana dilahirkan ketentuan bahwa seluruh pemegang Kontrak 

Karya harus memiliki Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) sebelum 

                                                         
10 A credit facility is a type of loan made in a business or corporate finance context, including 

revolving credit, term loans, committed facilities, letters of credit and most retail credit accounts. 

https://www.investopedia.com/terms/c/creditfacility.asp, diakses pada 12 Februari 2019 
11 A participation mortgage is a type of mortgage which allows the lender to share in part of the 

income, or resale proceeds, of a property. https://www.investopedia.com/terms/p/participation-

mortgage.asp, diakses pada 12 Februari 2019 

 

https://www.investopedia.com/terms/c/creditfacility.asp
https://www.investopedia.com/terms/p/participation-mortgage.asp
https://www.investopedia.com/terms/p/participation-mortgage.asp
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melakukan penjualan ke luar negeri. Pada 20 Februari 2017, PTFI 

mengeluarkan pernyataan bahwa KK II tidak dapat diubah menjadi IUPK, 

dan apabila tetap dipaksakan, maka PTFI akan menyelesaikan sengketa ini di 

arbitrase.12 Terdapat empat hal yang dipermasalahkan oleh PTFI dalam hal 

perubahan KK II menjadi IUPK, yaitu permasalahan perpajakan, divestasi 

saham, keberlangsungan operasi pasca berakhirnya KK II, dan pembangunan 

fasilitas pengolahan dan pemurnian.13 Bersamaan dengan dimulainya 

perundingan antara PTFI dengan Pemerintah, Pemerintah pada 4 April 2017, 

mengeluarkan IUPK sementara agar PTFI tetap dapat melaksanakan ekspor.14 

Perundingan tahap kedua dimulai pada 4 Mei 2017 dan berhasil menemui 

kesepakatan pada 27 Agustus 2017, dan dilanjutkan dengan 

ditandatanganinya Pokok-Pokok Perjanjian Divestasi Saham PTFI pada 12 

Juli 2018, yang menyepakati empat hal yaitu, keberlangsungan operasional 

hingga tahun 2041, divestasi saham, ketentuan pajak yang bersifat prevailing, 

dan pembangunan smelter.15 Berkenaan dengan kewajiban divestasi sendiri, 

komposisi pemegang saham PTFI pada awal tahun 2018, 90,64% sahamnya 

                                                         
12 Kontan.co.id, “Ruang negosiasi sempit, Freeport siap ke arbitrase”, 

https://industri.kontan.co.id/news/ruang-negosiasi-sempit-freeport-siap-ke-arbitrase, diakses pada 

11 Februari 2019 
13 Kontan.co.id, “Freeport: Kami Tidak pernah menginginkan arbitrase”, 

https://industri.kontan.co.id/news/freeport-kami-tidak-pernah-menginginkan-arbitrase, diakses 

pada 11 Februari 2019 
14 Esdm.go.id, “PT Freeport Indonesia Sepakati IUPK” https://www.esdm.go.id/id/media-

center/arsip-berita/pt-freeport-indonesia-sepakati-iupk, diakses pada 10 Februari 2019 
15 Esdm.go.id, “Perundingan Tahap Kedua Pemerintah-Freeport Dimulai” 

https://www.esdm.go.id/id/media-center/arsip-berita/perundingan-tahap-kedua-pemerintah-

freeport-dimulai, diakses pada 10 Februari 2019 dan “Kesepakatan Final Perundingan Antara 

Pemerintah dan PT Freeport Indonesia” https://www.esdm.go.id/id/media-center/arsip-

berita/kesepakatan-final-perundingan-antara-pemerintah-dan-pt-freeport-indonesia, diakses pada 

10 Februari 2019 

 

https://industri.kontan.co.id/news/ruang-negosiasi-sempit-freeport-siap-ke-arbitrase
https://industri.kontan.co.id/news/freeport-kami-tidak-pernah-menginginkan-arbitrase
https://www.esdm.go.id/id/media-center/arsip-berita/pt-freeport-indonesia-sepakati-iupk
https://www.esdm.go.id/id/media-center/arsip-berita/pt-freeport-indonesia-sepakati-iupk
https://www.esdm.go.id/id/media-center/arsip-berita/perundingan-tahap-kedua-pemerintah-freeport-dimulai
https://www.esdm.go.id/id/media-center/arsip-berita/perundingan-tahap-kedua-pemerintah-freeport-dimulai
https://www.esdm.go.id/id/media-center/arsip-berita/kesepakatan-final-perundingan-antara-pemerintah-dan-pt-freeport-indonesia
https://www.esdm.go.id/id/media-center/arsip-berita/kesepakatan-final-perundingan-antara-pemerintah-dan-pt-freeport-indonesia
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dimiliki oleh Freeport-McMoran Incorporated (FCX) yang 9,36% sahamnya 

dimiliki FCX melalui PT. Indocopper Investama, dan 9,36% sisa saham PTFI 

dimiliki oleh PT. Indonesia Asahan Aluminium (Inalum).16 Dalam 

melakukan negosiasi divestasi ini Inalum, sebagai Badan Usaha Milik Negara 

holding industri pertambangan ditunjuk oleh Pemerintah untuk melaksanakan 

divestasi PTFI.17 Inalum bersama dengan Rio Tinto, FCX, dan PTFI telah 

mencapai kesepakatan pada 27 September 2018 dan closing date pada 21 

Desember 2018 dengan ditandatanganinya PTFI Divestment Agreement, dan 

PTRTI Buyout Agreement, dimana Inalum mengeluarkan uang sejumlah 3,85 

miliar AS$ sebagai bentuk pembayaran divestasi saham usaha 

pertambangan.18 Dilaksanakannya divestasi tersebut menimbulkan 

pertanyaan dikarenakan Inalum, sebagai pemegang 51,23% saham PTFI 

pasca dilaksanakannya divestasi saham, belum menerima full dividen hingga 

tahun 2022.19 

Atas dasar inilah penulis mengambil judul “TINJAUAN YURIDIS 

PELAKSANAAN DIVESTASI SAHAM PT FREEPORT INDONESIA 

BERDASARKAN KETENTUAN HUKUM PERTAMBANGAN DI 

INDONESIA”.  

                                                         
16 Laporan Tahunan 2017 PT Indonesia Asahan Aluminium. Hal.88, dan Freeport-McMoran 2017 

ANNUAL REPORT. Hal.80 
17 Cnnindonesia.com “Holding BUMN Tambang Resmi Terbentuk, Siap Caplok Freeport” 

https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20171117190236-92-256428/holding-bumn-tambang-

resmi-terbentuk-siap-caplok-freeport, diakses pada 12 Februari 2019 
18 Tempo.co “Inalum Nyatakan Lunasi Pembayaran Divestasi Freeport Hari Ini”, 

https://bisnis.tempo.co/read/1157672/inalum-nyatakan-lunasi-pembayaran-divestasi-freeport-hari-

ini/full&view=ok, Diakses pada 12 Februari 2019. 
19 Kontan.co.id “Inalum beli Freeport pakai utang, Inalum: Kami dapat US$ 1 miliar dari dividen”, 

https://industri.kontan.co.id/news/inalum-beli-freeport-pakai-utang-inalum-kami-dapat-us-1-

miliar-dari-deviden, diakses pada 06 Maret 2019 

https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20171117190236-92-256428/holding-bumn-tambang-resmi-terbentuk-siap-caplok-freeport
https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20171117190236-92-256428/holding-bumn-tambang-resmi-terbentuk-siap-caplok-freeport
https://bisnis.tempo.co/read/1157672/inalum-nyatakan-lunasi-pembayaran-divestasi-freeport-hari-ini/full&view=ok
https://bisnis.tempo.co/read/1157672/inalum-nyatakan-lunasi-pembayaran-divestasi-freeport-hari-ini/full&view=ok
https://industri.kontan.co.id/news/inalum-beli-freeport-pakai-utang-inalum-kami-dapat-us-1-miliar-dari-deviden
https://industri.kontan.co.id/news/inalum-beli-freeport-pakai-utang-inalum-kami-dapat-us-1-miliar-dari-deviden
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1.2 Rumusan Masalah 

Bertolak dari latar belakang sebagaimana diuraikan di atas, maka 

penulis merumuskan masalah sebagai berikut:  

Bagaimana pelaksanaan dan manfaat dari divestasi saham PT Freeport 

Indonesia oleh PT Indonesia Asahan Aluminium (Persero) berdasarkan 

ketentuan hukum pertambangan di Indonesia?  

 

1.3 Tujuan Penelitian 

Bahwa setiap karya ilmiah di dalam pengkajian terhadap suatu obyek 

penelitian selalu terlebih dahulu menentukan tujuan dan maksud dari 

penelitian tersebut karena demikian arah tulisannya menuju kepada tujuan 

yang diharapkan. Terkait dengan divestasi PTFI yang menjadi obyek studi 

dalam penelitian ini, tujuan yang hendak dicapai sebagaimana disebutkan di 

bawah ini:  

Untuk mengetahui pelaksanaan dan manfaat dari divestasi saham PT Freeport 

Indonesia oleh PT Indonesia Asahan Aluminium (Persero) berdasarkan 

ketentuan hukum pertambangan di Indonesia. 

 

1.4 Kegunaan Penelitian 

Selain mendapatkan tujuan penelitian, penelitian ini juga diharapkan 

dapat memberikan hasil yang bermanfaat bagi penulis dan para pembaca, juga 
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diharapkan dapat memberikan cara untuk menyelesaikan masalah yang 

terjadi ke depannya. kegunaan penelitian dalam hal ini adalah: 

1.4.1 Kegunaan Teoritis 

Dengan penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan 

pemikiran bagi pengembangan ilmu pengetahuan dalam bidang ilmu 

hukum pada umumnya dan khususnya dalam bidang hukum pertambangan 

mineral, hukum penanaman modal, dan hukum perseroan terbatas yang 

terkait dengan divestasi. 

1.4.2 Kegunaan Praktis 

Dengan penelitian ini diharapkan dapat juga mampu memberikan 

sumbangan secara praktis, dalam hal disempurnakannya pelaksanaan 

Undang-Undang tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, sehingga 

undang-undang ini dapat berjalan secara efektif. 

 

1.5 Sistematika Penulisan 

Sistematika yang digunakan dalam penelitian ini adalah garis besar 

materi-materi yang dimuat dalam bab per bab dengan perincian sebagai 

berikut: 

BAB I. PENDAHULUAN  

Dalam bab ini akan dipaparkan mengenai latar belakang masalah, rumusan 

masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika penulisan yang 

mendasari penelitian ini.  
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BAB II. TINJAUAN PUSTAKA  

Dalam bab ini akan dipaparkan mengenai teori-teori serta landasan 

konseptual. Penulis membahas antara lain penanaman modal, divestasi, dan 

pertambangan mineral dan batubara, agar tidak terjadi perluasan makna atau 

penyimpangan dalam penulisan penelitian ini.  

BAB III. METODE PENELITIAN  

Dalam bab ini akan dipaparkan tentang jenis penelitian, prosedur perolehan 

bahan penelitian, bahan-bahan hukum yang digunakan, pendekatan-

pendekatan yang digunakan di dalam penelitian, dan hambatan penelitian 

beserta penanggulangannya.  

BAB IV. HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS  

Dalam bab ini akan menjawab rumusan masalah secara mendalam sebagai 

hasil penelitian dengan menganalisa dan membahas pelaksanaan divestasi 

PTFI 

BAB V. KESIMPULAN DAN SARAN 

Pada bab ini akan diuraikan kesimpulan dari hasil penelitian yang telah 

penulis bahas mulai dari bab I, selain itu penulis juga akan memberikan saran 

yang relevan dari permasalahan yang telah penulis teliti dalam penelitian ini.  
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