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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Melihat dari sejarah Penanaman Modal Asing (PMA) di 

Indonesia bukan merupakan fenomena yang baru, mengingat 

penanaman modal asing di Indonesia sudah ada sejak zaman kolonial 

dahulu. Namun tentunya keberadaan penanaman modal asing pada 

zaman kolonial berbeda dengan masa setelah kemerdekaan karena 

tujuan dari penanaman modal asing di masa kolonial ditujukan untuk 

kepentingan pihak penjajah dan bukan untuk kesejahteraan bangsa 

Indonesia. Oleh karena pada masa itu berkembang anggapan dalam 

masyarakat bahwa masuknya modal asing justru akan menghambat 

pertumbuhan ekonomi rakyat karena akan memeras sumber kekayaan 

alam Indonesia.  

Sejak awal kemerdekaan bangsa Indonesia pada tahun 1945-

1949 penanaman modal asing berlangsung dengan berbagai 

dinamikanya. Pada zaman Orde Lama (1949-1967), pada zaman Orde 

Baru (1967-1998) dan masa Reformasi (1998-sekarang) penanaman 

modal asing menjadi tren yang tidak dapat dipungkiri lagi segala 

keuntungannya. Penanaman modal asing mempunyai peranan penting 
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dalam  pembangunan dan pertumbuhan ekonomi nasional. Hal ini 

disebabkan karena pembangunan nasional Indonesia memerlukan 

pendanaan yang tidak sedikit. Kebutuhan pendanaan tersebut tidak 

hanya didapat dari sumber pendanaan dalam negeri tetapi juga dari luar 

negeri sehingga penanaman modal asing menjadi sumber strategis 

dalam pembangunan nasional. Pentingnya penanaman modal asing 

dalam pembangunan nasional jelas diuraikan dalam Undang-Undang 

Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (UUPM). Dalam 

undang-undang tersebut dijelaskan bahwa tujuan penyelenggaraan 

penanaman modal, antara lain untuk:
1
 

1. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional. 

2. Menciptakan lapangan kerja. 

3. Meningkatkan ekonomi berkelanjutan. 

4. Meningkatkan kemampuan daya saing dunia usaha nasional. 

5. Meningkatkan kapasitas dan kemampuan teknologi nasional. 

6. Mendorong pengembangan ekonomi kerakyatan. 

7. Mengolah ekonomi potensial menjadi kekuatan ekonomi riil 

dengan dengan menggunakan dana yang berasal, baik dari 

dalam negeri maupun dari luar negeri, dan 

8. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat. 

                                                           
1
 Pasal 3 ayat (2) UUPM 
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Negara-negara lain pada saat ini tidak hanya Indonesia, baik 

pemerintah atau pun pelaku usaha lainnya berlomba-lomba mencari 

sektor apa yang harus dikembangkan untuk menarik investor baik 

asing maupun lokal. Sesuai dengan yang dijelaskan dalam UUPM 

bahwa penanaman modal adalah segala sesuatu bentuk kegiatan 

menanam modal, baik oleh penanam modal dalam negeri maupun 

penanam modal asing untuk melakukan usaha di wilayah negara 

Republik Indonesia.
2
 UUPM menjelaskan PMA adalah kegiatan 

menanam modal untuk melakukan usaha di wilayah negara Republik 

Indonesia yang dilakukan oleh pananam modal asing, baik yang 

menggunakan modal asing sepenuhnya maupun dengan berpatungan 

dengan penanam modal dalam negeri.
3 

Pada dasarnya pembangunan nasional dan pertumbuhan 

ekonomi dilaksanakan secara bersama-sama oleh pemerintah, pelaku 

usaha kecil, pelaku usaha menengah dan pelaku usaha besar (swasta). 

Partisipasi swasta dalam pembangunan nasional mempunyai peran 

yang cukup penting, partispasi swasta diwujudkan dalam bentuk 

penanaman modal. Penanaman modal di Indonesia memiliki dua jenis, 

yang pertama adalah penanaman modal secara langsung (direct 

investment) dan yang kedua adalah penanaman modal tidak langsung 

                                                           
2
 Pasal 1 ayat (1) UUPM 

3
 Pasal 1 angka (3) UUPM 
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(indirect investment / portfolio investment). Penanaman modal secara 

langsung dilakukan oleh para pemilik modal dengan cara membentuk 

perusahaan sendiri, menyediakan dana yang diperlukan sendiri, dan 

juga terlibat dalam manajemen perusahaan tersebut. Sedangkan 

penanaman modal secara tidak langsung dilakukan oleh para pemilik 

modal dengan cara membeli saham atau obligasi yang diterbitkan oleh 

suatu perusahaan atau unit pemerintah melalui bursa efek.
4
 Kedua jenis 

penanam modal tersebut sangat dibutuhkan untuk pembangunan dan 

pertumbuhan ekonomi nasional karena sifatnya yang saling mengisi 

satu sama lain. 

Untuk melindungi keberadaan PMA maupun investor, negara 

penerima modal dan negara penanam modal yang ingin menanam 

investasi umumnya membuat perjanjian investasi yang mengatur lebih 

lanjut mengenai hal-hal yang berhubungan dengan persyaratan yang 

disetujui oleh kedua negara. Perjanjian investasi disini disebut sebagai 

Perjanjian Investasi Bilateral atau Bilateral Investment Treaty (BIT). 

Di dalam investasi, tindakan hukum antar negara dilindungi oleh 

hukum nasional dan internasional, dimana perlindungan investasi asing 

berkembang dari pemikiran atas perlindungan diplomatis untuk warga 

negara dan properti mereka di luar negeri oleh negara penerima 

                                                           
4
 Jonker Sihombing, Hukum Penanaman Modal di Indonesia, Cetakan I, (Bandung : 

PT Alumni, 2009) hal. 16 
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modal.
5
 Dalam cakupan hukum internasional, BIT dikenal sebagai 

salah satu perjanjian yang  mengikat pihak-pihak yang terlibat dalam 

perjanjian dalam investasi tersebut. 

Pada tahun 90an, salah satu bidang hukum internasional yang 

bertumbuh dengan pesat yaitu penyebaran BIT yang fenomenal ini. 

Lebih dari 1300 perjanjian tersebut telah dibicarakan, melibatkan lebih 

dari 160 negara di seluruh dunia, yang disebut sebagai awal dari rezim 

BIT.
6
 Perjanjian ini biasanya mencakup beberapa hal seperti cakupan 

dan definisi investasi, penerimaan dan pembangunan, perlakuan 

negara, perlakuan negara yang paling diinginkan, perlakuan yang adil 

dan pantas, kompensasi bila terjadinya perampasan atau kerusakan 

investasi, jaminan bagi pengiriman dana secara gratis, dan mekanisme 

penyelesaian sengketa, baik untuk negara-negara dan investor-negara.
7
 

Secara sederhana, BIT dapat diartikan sebagai bagian alternatif dalam 

rezim investasi global yang mengatur bagaimana negara dan 

pemerintahannya dapat mengatur aset-aset yang dimiliki oleh pihak 

asing. Sehubungan dengan BIT, rezim investasi adalah sebuah bagian 

                                                           
5
 Subedi, Surya P., International Investment Law, Reconciling Policy and Principle, 

(Hart Publishing, 2008) hal. 8-13 
6
 Untuk daftar perjanjian, lihat United Nations Conference on Trade and 

Development (UNCTAD), Bilateral Investment Treaties in the Mid-1990s, Annex I 

at 159- 217, U.N. Doc. UNCTAD/ITE/IIT/, U.N. Sales No. E98.ll.D.8 (1998). The 

International Centre for Settlement of Investment Disputes (ICSID) secara terpisah 

mengumpulkan daftar lebih dari 110 perjanjian yang melibatkan 155 negara sampai 

akhir tahun 1966. Lihat ICSID, Bilateral Investment Treaties 1959-1996 
7
 “Investment Instruments Online | What are BITs?” (17 Agustus 2004). 

http://www.unctadxi.org/templates/Page____1006.aspx, diakses 19 September 2016 

http://www.unctadxi.org/templates/Page____1006.aspx
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dari hukum internasional yang dibuat untuk menyediakan perlindungan 

terbaik untuk investor asing (perseorangan dan perusahaan) dari 

perlakuan semena-mena yang dilakukan oleh negara penerima tempat 

aset mereka berada. 

 Pada dasarnya, BIT dibuat oleh negara penerima modal atau 

negara dimana investor menanamkan aset-aset mereka. Pada 

prakteknya, investor asing sering kali skeptis akan kualitas dari 

institusi dalam negeri dan penegakan hukum di negara-negara 

berkembang.
8
 Oleh karena itu, BIT menjamin adanya standar 

perlakuan yang dapat ditegakkan dengan cara memberikan kesempatan 

penyelesaian sengketa investor dengan negara di luar melalui forum 

internasional. Negara berkembang menerima pembatasan kedaulatan 

mereka dengan harapan bahwa perlindungan dari resiko politik dan 

lainnya akan meningkatkan PMA, yang juga merupakan salah satu 

tujuan BIT.
9
  Banyak negara berkembang menandatangani BIT dengan 

tujuan untuk menarik PMA sebagai sumber pendanaan dalam 

membantu pembangunan nasional. 

Ada beberapa prinsip dan elemen yang harus ada di setiap BIT 

yang disetujui oleh negara penerima modal dan negara penanam modal 

                                                           
8
 Neumayer, E., & Spess, L., Do bilateral investment treaties increase foreign direct 

investment to developing countries?, World Development,  diakses 20 September 

2015. 
9
 Ibid. 
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untuk melindungi tiap-tiap ketertarikan dalam melaksanakan investasi. 

Terdapat 6 keuntungan dasar yang dianggap sebagai inti dari prinsip 

BIT, yaitu:
10

 

1. Prinsip perlindungan terhadap penanaman modal; 

2. Prinsip ganti rugi atas ekspropriasi; 

3. Prinsip kebebasan transfer dana ke luar negara penerima 

modal; 

4. Prinsip pembatasan persyaratan penanaman modal; 

5. Prinsip penyelesaian sengketa melalui arbitrase;  

6. Prinsip kebebasan penanaman modal untuk memperkerjakan 

pegawainya. 

Di samping segala keuntungan yang didapat melalui adanya 

penanaman modal asing tidak dapat dipungkiri bahwa penanaman 

modal asing berpotensi menimbulkan sengketa antara negara penanam 

modal (home state) dan negara penerima penanam modal (host state). 

Forum utama yang tersedia di dalam yurisdiksi suatu negara yaitu 

melalui Pengadilan Negri. Metode yang ada pada hukum internasional 

juga dapat dijadikan sebagai pedoman. Beberapa metode penyelesaian 

                                                           
10

 Huala Adolf dan An An Chandrawulan, Mekanisme Penyelesaian Sengketa 

Penanaman Modal, (Bandung, CV Keni Media, 2015) hal. 49 
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sengketa yang dapat dijadikan sebagai pilihan dalam bidang 

penanaman modal , yaitu:
11

 

1. Negosiasi; 

2. Penyelidikan (Fact Finding atau Inquiry); 

3. Mediasi; 

4. Konsiliasi; 

5. Arbitrase; 

6. Pengadilan Nasional; 

7. Badan-badan regional; dan 

8. Cara damai  lainnya yang para pihak sepakati.  

Salah satu metode penyelesaian tersebut yang akan dibahas 

dalam tulisan ilmiah ini yaitu Arbitrase. Arbitrase adalah cara 

penyelesaian suatu sengketa perdata di luar peradilan umum yang 

didasarkan pada perjanjian arbitrase yang dibuat secara tertulis oleh 

para pihak yang bersengketa
12

  

Mekanisme penyelesaian sengketa melalui arbitrase sudah 

semakin berkembang. Dari sejarahnya, arbitrase sudah tercatat sejak 

jaman Yunani kuno. Namun penggunaannya dalam zaman modern 

dikenal pada waktu dikeluarkannya The Hague Convention for the 

Pacific Settlement of International Disputes tahun 1989 dan 1907. 

                                                           
11

 Pasal 33 ayat (1) Piagam PBB 
12

 Pasal 1 ayat (1) UU No.30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif 

Penyelesaian Sengketa 
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Konvensi ini melahirkan suatu badan arbitrase internasional yaitu 

Permanent Court of Arbitration (PCA).
13

 

Sejak saat itu, masyarakat internasional berupaya membentuk 

badan arbitrase internasional baik yang sifatnya regional maupun 

internasional. Badan yang terkenal adalah The International Centre of 

the Settlement of Investment Disputes atau biasa disebut ICSID. Suatu 

badan arbitrase yang khusus menangani sengketa penanaman modal 

asing antara negara dengan investor asing.
14

 ICSID merupakan sebuah 

lembaga yang didirikan oleh Bank Dunia pada tanggal 14 Oktober 

1966 di Amerika Serikat. Mempunyai kantor pusat berkedudukan di 

Washington D.C. ICSID disahkan pada tahun 1965 untuk memenuhi 

kebutuhan investor dan negara penerima modal  mengenai perlunya 

lembaga penyelesaian sengketa yang menangani sengketa diantara 

kedua pihak yang bersangkutan. Pengajuan sengketa penanaman modal 

ke badan arbitrase ICSID sudah menjadi suatu hal yang umum 

dipraktekkan di negara-negara di dunia. Hal ini terjadi karena badan 

arbitrase ICSID sudah mencakup berbagai negara di dunia, yaitu 161 

negara.
15

 Termasuk di dalam Indonesia. Selain itu, badan arbitrase 

                                                           
13

 Huala Adolf, Hukum Penyelesaian Sengketa Penanaman Modal, (Bandung, CV 

Keni Media, 2011) hal. 13 
14

 Ibid. 
15

 Lihat List Of Contracting States And Other Signatories Of The Convention of 

ICSID 
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ICSID juga memiliki reputasi arbiter yang keahlian dan reputasinya 

tidak perlu diragukan lagi. Dalam Konvensi ICSID menyatakan:
16

 

“Persons designated to serve on the Panels shall be persons of 

high moral character and recognized competence in the fields 

of  law,commerce,  industry or finance,  who may be relied 

upon to exerciseindependent judgment. Competence in the field 

of law shall be of par-ticular importance in the case of persons 

on the Panel of Arbitrators.” 

 

Pasal tersebut dapat diartikan bahwa seorang yang diusulkan untuk 

menjadi arbiter harus memiliki moral yang tinggi dan diakui 

kompetensinya baik di bidang hukum, perdagangan, industri atau 

keuangan. 

Dalam ruang lingkup internasional, ada berbagai badan 

arbitrase selain ICSID diantaranya ada badan arbitrase Singapore 

International Arbitration Centre (SIAC)
17

, United Nations Commision 

on Intertational Trade Law (UNCITRAL)
18

, The International 

                                                           
16

 Pasal 14 Konvensi ICSID 
17

 Singapore International Arbitration Centre (SIAC) merupakan organisasi non-

profit yang independen didirkan pada tahun 1991 di Singapura untuk memenuhi 

kebutuhan bisnis internasional akan suatu institusi penyelesaian sengketa yang 

bersifat netral, efisien dan dapat diandalkan di Asia. Operasional SIAC diawasi oleh 

dewan direksi yang terdiri atas perwakilan bisnis profesional baik lokal maupun 

internasional di Singapura. 
18

 United Nations Commision on Intertational Trade Law (UNCITRAL) merupakan 

suatu komisi yang didirikan pada bulan Desember 1966 dengan tujuan untuk 

mengharmonisasikan dan melakukan unifikasi suatu hukum yang fokus ke 

perdagangan internasional. Hanya negara yang dipersyaratkan menjadi anggota 

UNCITRAL, tetapi dalam mengimplementasikan pekerjaannya, UNCITRAL bekerja 

sama dengan organisasi atau lembaga yang relavan. Tujuan utama UNCITRAL 

adalah untuk mempersiapkan suatu model hukum yang ideal dalam menghadapi 

divergensi yang ada dalam penggunaan aturan-aturan arbitrase dan hukum nasioanl. 
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Chamber of Commerce (ICC)
19

, dan untuk Indonesia sendiri 

mempunya Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI).
20

 

Indonesia maupun pihak-pihak dari Indonesia juga acap kali 

menyelesaikan sengketa melalui jalur arbitrase. Beberapa contoh 

kasusnya adalah:
 21

 

1) Sengketa antara Cemex Asia Holdings melawan Indonesia 

yang diselesaikan melalui International Centre for 

Settlement of Investment Dispute (ICSID) pada 2004 

sampai 2007;  

2) Sengketa antara Pertamina melawan Commerz Asia 

Emerald yang diselesaikan melalui Singapore International 

Arbitration Center (SIAC), Singapore pada tahun 2008; 

3) Sengketa terkait Bank Century dimana dua pemegang 

sahamnya menggugat Pemerintah Indonesia yakni Rafat Ali 

                                                           
19

 The International Chamber of Commerce (ICC) didirikan pada tahun 1919. ICC 

merupakan kumpulan dari pengusaha atau pedagang internasional dan organisasi dari 

negara mereka. Sekitar kurang lebih 6.750 pengusaha dan organisasi dari 106 negara 

adalah anggota dari ICC. 
20

 Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) didirikan pada tanggal 3 Desember 

1977, 22 tahun sebelum dibuatnya Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 atas 

prakarsa Prof. Subekti, S.H., Harjono Tjitrosubono, S.H., dan A.J Abubakar, S.H 

sebagai lembaga penyelesaian sengketa komersial yang bersifat otonom dan 

independen. 
21

 “Arbitrase Sebagai Salah Satu Alternatif Penyelesaian Sengketa Diluar 

Pengadilan”, http://www.hukumonline.com/talks/baca/lt54c06922d0403/arbitrase-

sebagai-salah-satu-alternatif-penyelesaian-sengketa-diluar-pengadilan-angkatan-

keempat, (22 Januari 2015), diakses 19 September 2016 

http://www.hukumonline.com/talks/baca/lt54c06922d0403/arbitrase-sebagai-salah-satu-alternatif-penyelesaian-sengketa-diluar-pengadilan-angkatan-keempat
http://www.hukumonline.com/talks/baca/lt54c06922d0403/arbitrase-sebagai-salah-satu-alternatif-penyelesaian-sengketa-diluar-pengadilan-angkatan-keempat
http://www.hukumonline.com/talks/baca/lt54c06922d0403/arbitrase-sebagai-salah-satu-alternatif-penyelesaian-sengketa-diluar-pengadilan-angkatan-keempat
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Rizvi dan Hesham Al Warraq yang diselesaikan melalui 

ICSID, Singapore; dan 

4) Sengketa antara Newmont melawan Pemerintah Indonesia 

yang diselesaikan di ICSID, Washington DC. 

Pemerintahan pusat, provinsi, dan kabupaten/kota mempunyai 

peranan penting dalam menyelenggarakan kegiatan penanaman modal 

di Indonesia. Seperti yang tertera dalam Undang-Undang Otonomi 

Daerah, yang menjelaskan mengenai penyerahan kewenangan dari 

pemerintah pusat kepada pemerintah daerah untuk mengatur dan 

mengurus sendiri urusan pemerintahan serta kewajiban dalam 

mengatur kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan 

perundang-undangan.
22

 

Secara konstitusional Undang-Undang Dasar Republik 

Indonesia menyatakan bahwa pemerintahan daerah menjalankan 

otonomi seluas-luasnya kecuali, urusan pemerintahan yang oleh 

undang-undang ditentukan sebagai urusan pemerintahan pusat.
23

 

Selanjutnya urusan yang menjadi kewenangan daerah meliputi urusan 

wajib dan urusan pilihan. Urusan pemerintahan wajib adalah suatu 

urusan pemerintahan yang berkaitan dengan pelayanan dasar seperti 

pendidikan dasar, kesehatan, pemenuhan kebutuhan hidup minimal, 

                                                           
22

 Salim HS dan Budi Sutrisno, Hukum Investasi di Indonesia, (Jakarta : Raja 

Grafindo, 2014) hal. 89 
23

 Pasal 18 ayat (5) UUD „45  
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prasarana lingkungan dasar, sedangkan urusan pemerintahan yang 

bersifat pilihan terkait erat dengan kondisi, potensi, unggulan dan 

kekhasan daerah yang dimiliki antara lain pertambangan, perikanan, 

pertanian, perkebunan, kehutanan dan pariwisata.
24

 Oleh karena itu, 

maka pemerintah daerah memiliki kewenangan penuh dalam memberi 

Ijin Usaha terkait pengelolaan sumber daya alam.  

Pengelolaan potensi alam yang terdapat di Kalimantan Timur, 

salah satunya batubara dilakukan melalui investasi ataupun kerjasama 

dengan investor asing. Pemerintah daerah memiliki kewenangan untuk 

mengeluarkan Kuasa Pertambangan (KP) atau Izin Usaha 

Pertambangan (IUP) sesuai dengan kegiatan usaha yang akan 

dilakukan. Kegiatan tersebut sebagian besar dilakukan oleh swasta 

dengan cara meminta KP, melalui sistem Penanaman Modal Dalam 

Negeri (PMDN) atau Penanaman Modal Asing (PMA).
25

  Jika 

permohonan telah disetujui selanjutnya adalah mendaftarkan 

perusahaannya di Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), 

untuk selanjutnya ditetapkan sebagai perusahaan PMDN atau PMA. 

                                                           
24

 Sirajuddin, Anis Ibrahim dan rekan, Hukum Administrasi Pemerintahan Daerah, 

(Malang, Setara Press, 2016) hal. 83 
25

 Yuni Ati Sitanggang, “Upaya Churchill Mining Plc Dalam Penyelesaian Sengketa 

Dengan Pemerintah Kutai Timur Terkait Pencabutan Izin Pt. Ridlatama”, eJournal 

Ilmu Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas 

Mulawarman, 2014, hal. 2 
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Hal itu dapat dilakukan setelah prosedur dalam UUPM di Indonesia 

telah dipenuhi. 

The  East  Kutai  Coal  Project  (EKCP)  atau  Proyek  

Batubara  Kutai  Timur,  adalah sebuah  proyek  pertambangan  yang  

dikembangkan  oleh  Churchill Mining Plc (Churchill) bersama dengan 

banyak perusahaan   Indonesia   di   Kabupaten   Kutai   Timur, 

Kalimantan, Indonesia.  Pada tanggal 23 November 2005, BKPM  

memberi  persetujuan akuisisi  kepada  PT  Indonesia  Coal 

Development (PT ICD) untuk menjadi perusahaan Penanaman Modal 

Asing (PMA) di  sektor  pertambangan  di  Indonesia. PT ICD pada 

awalnya dibentuk oleh Profit Point Group Ltd, sebuah   perusahaan   

gabungan   di   Inggris, dan   Andreas   Rinaldi,   seorang   warga 

Indonesia dan co-founder dari Ridlatama grup. Berdasarkan 

Persetujuan BKPM  tahun  2005, PT ICD dapat  terlibat dalam layanan 

dukungan    pertambangan    umum,    yaitu konsultasi    yang    

berhubungan    dengan perencanaan  bisnis  pada  konstruksi  

bangunan  dan  fasilitas  lain  dalam  bidang  proyek pertambangan 

umum. 

PT. Ridlatama, sebuah perusahaan nasional yang bergerak di 

bidang pertambangan bermaksud mengelola batubara yang ada di 

kecamatan Busang dan kecamatan Telen kabupaten Kutai Timur 
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dengan mengundang Investor Asing asal Inggris yaitu Churchill 

Mining Plc (Churchill) dan Planet Mining (Planet). Kerjasama antara 

keduanya dimulai tahun 2006, dimana kelompok perusahaan 

Indonesia, Ridlatama Group memperkenalkan proyek EKCP kepada 

perusahaan Churchill dan Planet dianggap menjanjikan. Sebagai  

langkah awal,  Churchill  dan  Planet berdiskusi  dengan  Ridlatama  

mengenai  pengakuisisian  PT ICD. Pada  tanggal 24  April  2006,  

Churchill  dan  Planet  mendapatkan  saham di  PT  ICD  dari 

pemegang  saham  awal. Churchill mendapat saham  hingga 95%  di  

PT  ICD,  sedangkan  Planet  mendapatkan 5% sisanya.  Pada  8  Mei  

2006,  BKPM  menyetujui  perubahan  pemegang  saham  pada  PT 

ICD.  

Pada bulan Mei 2010, berdasarkan surat dari Menteri 

Kehutanan status hutan dan area pertambangan, Pemda membatalkan 

dan mencabut izin ekplorasi Churchill dan Planet. Pada tanggal 4 Mei 

2010 Pemerintah Kutai Timur secara sepihak mengeluarkan empat 

Pencabutan Surat Keputusan Ijin Eksploitasi IUP yang dimiliki PT. 

Ridlatama. Hal ini terjadi oleh karena adanya pelanggaran yang telah 

dilakukan PT. Ridlatama. Diantaranya, IUP perusahaan Ridlatama 

terindikasi palsu, lokasi rencana pertambangan dilakukan di atas 

kawasan hutan lindung, berkas Izin Usaha PT. Ridlatama tidak 
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terdaftar di Dinas Pertambangan, dan pengalihan saham kepada pihak 

asing yang tidak sesuai dengan prosedur PMA. Dengan adanya 

pencabutan izin tersebut, Pihak Churchill merasa dirugikan karena 

Pemerintah Kutai Timur dianggap telah menyita aset milik mereka 

tanpa ada kompensasi atas kerugian yang mereka alami. Selain itu, 

proyek EKCP yang mulai berjalan tahun 2007 terpaksa dihentikan. 

Sehingga berpengaruh pada nasib anak perusahaan milik Churchill, 

yang tidak lagi dapat beroperasi. Dan juga bertanggung jawab terhadap 

mitra bisnis mereka yang ikut menanamkan saham di proyek tersebut 

melalui perusahaan Churchill. 

Dalam badan Arbitrase ICSID merupakan salah satu sengketa 

yang dihadapi oleh Republik Indonesia yang cukup mengundang 

perhatian nasional maupun internasional.
26

 Penggugat dalam kasus ini 

adalah Churchill sebuah perusahaan  yang didirikan di Inggris dan 

Wales pada 24 Februari 2005 yang bergerak dalam bidang survei, 

eksplorasi dan eksploitasi pertambangan batu bara di Kutai Timur. 

Planet Mining adalah sebuah perusahan asal Australia yang 

sepenuhnya dimiliki oleh Churchill. Dalam menangani kasus ini ICSID 

telah membentuk majelis arbitrase yaitu Prof. Gabrielle Kaufmann-

Kohler sebagai ketua majelis arbitrase, Mr. Michael Hwang 

                                                           
26

http://www.iisd.org/itn/2014/05/14/awards-and-decisions-15/ diakses  20 

September 2016 

http://www.iisd.org/itn/2014/05/14/awards-and-decisions-15/
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(Singapura) dan Prof. Albert Jan Van den Berg (Belanda) sebagai 

arbiter. Pemerintah sebagai tergugat diwakili oleh Kementerian Hukum 

dan HAM. Terkait dengan adanya permasalahan tersebut sehingga 

Penulis ingin mengetahui bagaimana Perlindungan Hukum Atas 

Churchill Mining dan Planet Mining berdasarkan BIT Indonesia 

dengan Inggris dan BIT Indonesia dengan Australia. 

 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang Penulis telah paparkan di atas, 

dapat dirumuskan  rumusan masalah sebagai berikut: 

1. Bagaimana perlindungan hukum atas Churchill dan Planet 

sebagai investor asing berdasarkan BIT Indonesia dengan 

Inggris dan BIT Indonesia dengan Australia? 

 

1.3 Tujuan Magang 

Tujuan diadakannya penulisan laporan magang ini adalah: 

1. Memenuhi Tugas Akhir jenjang S1 melalui program 

Magang yang berbobot 6 (enam) sks. 

2. Sebagai sarana untuk mengaplikasikan teori-teori hukum 

yang telah didapat pada saat perkuliahan. 
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3. Melakukan studi langsung mengenai praktek hukum yang 

dilaksanakan oleh Subdirektorat Hukum Internasional 

Kementerian Hukum dan HAM. 

4. Untuk mendapatkan gambaran mengenai penyelesaian 

sengketa investasi internasional yang sedang ditangani oleh 

Kementerian Hukum dan HAM. 

5. Memperkaya penulis dengan ilmu, pengalaman, dan 

keterampilan yang selanjutnya dapat menjadi bekal bagi 

penulis untuk melakukan praktik hukum. 

 

1.4 Manfaat Magang 

Manfaat yang diharapkan oleh Penulis dari hasil laporan 

magang yang disusun sebagai dokumentasi dari kegiatan magang ini 

mencakup manfaat teoritis dan manfaat praktis. 

1.4.1 Manfaat Teoritis 

Manfaat teoritis dari kegiatan magang dan hasil laporan 

magang ini adalah untuk: 

1. Menerapkan teori-teori dan konsep-konsep hukum ke 

dalam suatu peristiwa hukum atau aksi pemerintah. 

2. Mendapatkan informasi sebagai bahan penulisan 

laporan magang dalam rangka penulisan tugas akhir. 
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1.4.2 Manfaat Praktis 

Manfaat praktis yang diharapkan penulis dari hasil 

laporan magang ini adalah: 

1. Agar laporan magang ini dapat dijadikan referensi 

dan dapat menjadi bahan rujukan agar laporan-

laporan selanjutnya menjadi lebih sempurna. 

2. Sebagai bahan acuan dan mendapatkan pengalaman 

praktis dengan membandingkan teori-teori hukum 

yang telah diajarkan saat perkuliahan. 

3.  Menjadi suatu wawasan tersendiri bagi penulis 

maupun pembaca yang kedepannya akan meneruskan 

jenjang karirnya sebagai penasihat hukum. 

 

1.5 Waktu dan Lokasi Magang  

Penulis melaksanakan kegiatan magang di Kementerian Hukum 

dan HAM RI khususnya pada Subdirektorat Hukum Internasional, 

Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum yang beralamat di 

Kementerian Hukum dan HAM RI, Jalan H.R. Rasuna Said Kav. 6-7, 

Kuningan, Jakarta Selatan. Penulis melakukan kegiatan magang 

terhitung sejak tanggal 20 April 2016 sampai dengan 30 September 

2016 dengan jam kerja mulai pukul 07.30 WIB – 16.00 WIB. Selain 
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melaksanakan kegiatan magang di Subdirektorat Hukum Internasional 

penulis juga melaksanakan kegiatan magang di Subdirektorat Badan 

Hukum yang mana keduanya masih berhubungan dan termasuk dalam 

Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum. Selama menjalani 

proses pelaksanaan magang, penulis berada di bawah pengawasan 

langsung Bapak Rachmadi, SH., MH. sebagai Kasubdit Hukum 

Internasional, Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum, 

Kementerian Hukum dan HAM RI. 

 

1.6 Sistematika Penulisan 

Penulis dalam melakukan penulisan laporan magang ini 

memerlukan adanya sistematika penulisan yang terbagi dalam 5 (lima) 

bab yang saling berkaitan satu sama lain guna mempermudah penulis. 

Adapun laporan magang ini disusun dengan sistematika penulisan 

sebagai berikut: 

BAB I    Pendahuluan 

Pada bab ini Penulis memaparkan penjelasan umum 

mengenai latar belakang Penulis dalam memilih topik 

penulisan dan membuat laporan magang Perlindungan 

Hukum Atas Churchill Mining dan Planet Mining 

berdasarkan BIT Indonesia-Inggris dan BIT 
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Indonesia-Australia, rumusan masalah, tujuan dan 

manfaat dilaksanakannya magang, waktu dan lokasi 

magang, serta sistematika penulisan yang dilakukan 

oleh penulis. 

BAB II Tinjauan Pustaka 

Pada bab ini Penulis membahas mengenai landasan 

teori serta landasan konseptual yang didapat dari 

literatur-literatur dan karya-karya pustaka yang 

berkaitan dengan Perlindungan Hukum Churchill 

Mining dan Planet Mining berdasarkan BIT Indonesia 

-Inggris dan BIT Indonesia-Australia dan menjadi 

referensi penulis dalam penulisan Laporan Magang. 

BAB III Gambaran Umum Kementerian Hukum dan HAM RI, 

Direktorat Jendral Administrasi Hukum Umum, 

Subdirektorat Hukum Internasioanl. Pada bab ini 

Penulis menjelaskan struktur organisasi Kementerian 

Hukum dan HAM RI yang menjadi tempat Penulis 

melaksanakan kegiatan magang. Selain itu, penulis 

juga menjelaskan mengenai tugas, pokok, dan fungsi, 

serta visi dan misi dari Kementerian Hukum dan 
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HAM RI, Direktorat Jenderal Administrasi Hukum 

Umum, Subdirektorat Hukum Internasional. 

BAB IV Hasil Penelitian dan Pembahasan 

Pada bab ini Penulis menganalisis dan membahas 

mengenai rumusan masalah yang terdapat dalam 

Laporan Magang ini, yakni mengenai kasus Churchill 

dan Planet melawan Republik Indonesia untuk dapat 

mengetahui bagaimana Perlindungan Hukum 

Churchill Mining dan Planet Mining berdasarkan BIT 

Indonesia-Inggris dan BIT Indonesia- Australia, serta 

mekanisme penyelesaian kasus dan kewenangan 

Kementerian Hukum dan HAM RI dalam menangani 

kasus. 

BAB V   Kesimpulan dan Saran 

Pada bab ini Penulis menjelaskan kesimpulan 

terhadap analisis Laporan Magang penulis mengenai 

Kedudukan Hukum Atas Churchill Mining dan Planet 

Mining berdasarkan BIT Indonesia dengan Inggris 

dan BIT Indonesia dengan Australia, serta 

memberikan saran berdasarkan hasil analisis tersebut 

dan saran terkait rumusan masalah. 




