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ABSTRAK 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kedudukan kontrak karya 

berdasarkan Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral 

dan Batubara dan kewajiban divestasi saham bidang pertambangan oleh 

pemegang izin usaha pertambangan yang dikuasai asing khususnya PT. Freeport 

Indonesia kepada peserta Indonesia. Hasil penelitian menunjukan bahwa 

kedudukan kontrak karya berdasarkan Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 

tentang Pertambangan Mineral dan Batubara tidak jelas atau ambigu, dan 

mengenai kewajiban divestasi saham PT. Freeport Indonesia diwajibkan 

terlaksana kepada peserta Indonesia khususnya divestasi saham ke pemerintah 

karena penguasaan atas kekayaan sumber daya alam yang dikuasai oleh negara 

dengan tujuan untuk kemakmuran masyarakat Indonesia. 

 

Kata kunci: divestasi, PT. Freeport Indonesia, hukum, Indonesia 

 

JUDICIAL REVIEW OF THE DIVESTMENT OF PT. FREEPORT 

INDONESIA IN THE PERSPECTIVE OF THE LEGAL SYSTEM IN 

INDONESIA 

ABSTRACT 

This study aims to identify and understand to know about the position 

contract of work based on Rule Number 4 Year 2009 about Mineral and Coal 

Mining and the stock of divestment of mining shares by holders of mining 

business license controlled by foreign especially PT. Freeport Indonesia to 

Indonesian participants. The result of the research shows that the position contract 

of work based on Rule Number 4 Year 2009 about Mineral and Coal Mining is 

unclear or ambiguous, and regarding the stock of divestment of shares of PT. 

Freeport Indonesia is required to be executed to Indonesian participants.   

 

Keyword: divestment, PT. Freeport Indonesia, Law, Indonesia 
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I. PENDAHULUAN 

Joint venture tidak serta merta dapat dilaksanakan, karena pada akhir 

tahun 2016, ternyata sejumlah pemegang kontrak karya termasuk PT. Freeport 

Indonesia masih membangun smelter. PT. Freeport Indonesia telah melakukan 

pelanggaran terhadap beberapa ketentuan dalam kontrak karya 1991. Pelanggaran 

tersebut antara lain, dalam Pasal 24 kontrak karya 1991 diatur PT. Freeport 

Indonesia harus melepas saham 51% kepada perusahaan Indonesia (Indonesia 

Nasionals) dalam waktu 20 tahun sejak kontrak karya di tanda tangani, yaitu 

paling lambat pada tahun 2011, atau PT. Freeport Indonesia melepas saham 

sebesar 45% jika 20% saham PT, Freeport Indonesia sudah tercatat di Bursa Efek 

Jakarta.
1
 Namun, PT. Freeport Indonesia hanya memberikan Divestasi 9% dengan 

penawaran harga sangat tinggi. Selain itu, dalam Pasal 10 ayat 4 kontrak karya 

1991 juga sudah diatur tentang kewajiban pembangunan smelter oleh PT. Freeport 

Indonesia, namun pada tahun 2014 PT. Freeport Indonesia tetap tidak bersedia 

membangun smelter.
2
 

Pasal 169 huruf a dan b Undang-undang Nomor 4 tahun 2009 tentang 

Pertambangan Mineral dan Batubara tersebut bertentangan, menyebabkan tarik 

ulurnya dan sulitnya menerapkan aturan divestasi saham terhadap PT. Freeport 

Indonesia, karena adanya aturan yang mengandung pasal yang bertentangan 

sehingga akan menimbulkan ketidakpastian hukum. Pasal tersebut merupakan 

                                                 
1
 Monika Suhayati,Info Singkat Hukum Kajian Singkat Terhadap Isu Aktual Dan 

Strategis, Perubahan Status Kontrak Karya PT. Freeport Indonesia. Vol IX, No. 

05/I/Pulsit/Maret/2017. hlm 3 
2
 Ibid, hlm 3 
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Ketentuan Peralihan yang bertujuan untuk menghindari terjadinya kekosongan 

hukum, menjamin kepastian hukum, memberikan perlindungan hukum, serta 

mengatur hal yang bersifat transisional kepada pemegang kontrak karya. 

Berdasarkan masalah diatas maka dirumuskanlah masalah sebagai berikut:  

Bagaimana kewajiban Divestasi Saham terhadap kontrak karya berdasarkan 

peraturan peundang-undangan yang sebelum dan setelah berlakunya Undang-

undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara? Dan 

Bagaimana Divestasi Saham yang diwajibkan terhadap PT. Freeport Indonesia?. 

Berdasarkan pokok permasalahan yang di uraikan diatas, penelitian ini 

bertujuan sebagai berikut: Untuk mengetahui Divestasi Saham terhadap kontrak 

karya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang sebelum dan setelah 

berlakunya Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral 

dan Batubara, untuk mengetahui bagaimana Divestasi Saham yang diwajibkan 

terhadap PT. Freeport Indonesia. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan 

manfaat sebagai berikut: Memberikan sumbangan pemikiran berupa khasanah 

keilmuan dalam bidang hukum, khusunya hukum pertambangan di Indonesia. 

Memberikan suatu masukan dan pertimbangan bagi perusahaan pertambangan 

dalam upaya menjalankan kegiatan usahanya serta patuh terhadap peraturan 

perundang-undangan yang berlaku. 

Dalam penulisan skripsi ini, penulis menggunakan bentuk penelitian 

hukum normatif. Penelitian hukum normatif atau disebut juga penelitian hukum 

doktrinal adalah pertama, peneltian yang datanya hanyalah data sekunder yang 

terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder: atau data tersier. Kedua, 
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karena penelitian hukum normatif sepenuhnya menggunakan data sekunder 

(bahan kepustakaan), penyusunan kerangka teoritis yang bersifat tentatif (skema) 

dapat ditinggalkan, tetapi penyusunan kerangka konsepsional mutlak diperlukan
3
. 

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian normatif skripsi ini adalah 

pendekatan perundang-undangan (statute approach), pendekatan kasus (case 

approach), pendekatan historis (historical approach), dan pendekatan konseptual 

(conceptual approach). Sumber dan jenis bahan hukum yang digunakan adalah 

bahan hukum primer yang digunakan terdiri dari peraturan perundang-undangan, 

catatan resmi, peraturan perundang-undangan dan putusan hakim. Bahan hukum 

sekunder yang utama adalah buku teks karena buku teks berisi mengenai prinsip-

prinsip dasar ilmu hukum dan pandangan-pandangan klasik para sarjana yang 

mempunyai kualifikasi tinggi. Bahan hukum tertier adalah bahan hukum yang 

memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan 

sekunder. Metode yang dipergunakan dalam pengumpulan data untuk penelitian 

ini dilakukan dengan mengumpulkan, mengkaji dan mengolah secara sistematis 

bahan kepustakaan serta dokumen-dokumen yang berkaitan dengan relevan. 

Penulis menggunakan analisa data normatif yaitu analisis data yang bertitik tolak 

pada peraturan-peraturan yang berlaku sebagai norma hukum positif dan usaha-

usaha untuk menemukan teori-teori, asas-asas dan informasi dikaitkan dengan 

analisis kasus Divestasi PT. Freeport Indonesia. 

 

                                                 
3
 Amiruddin, Zainal Asikin, Amiruddin, Zainal Asikin, Pengantar Metode Penelitian 

Hukum, Cet 9, Rajawali Pers, Jakarta, 2016, hlm 118 
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II. PEMBAHASAN 

 

A. Kewajiban Divestasi Saham terhadap Kontrak Karya Berdasarkan 

Peraturan Perundang-undangan Yang Sebelum Berlakunya Undang-

undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan 

Batubara 

1. Kewajiban Divestasi Saham terhadap Kontrak Karya Berdasarkan 

Peraturan Perundang-undangan Sebelum Berlakunya Undang-

undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan 

Batubara   

Dasar kontrak karya atau PKP2B yang didalamnya dapat disepakati 

mengenai kewajiban divestasi, diatur dalam Pasal 27 Undang-undang 

Nomor 1 Tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing adalah:  

a) Perusahaan tersebut pada Pasal 3 yang seluruh modalnya adalah modal 

asing wajib memberi kesempatan partisipasi bagi modal nasional secara 

efektif setelah jangka waktu tertentu dan menurut imbangan yang 

ditetapkan oleh pemerintah 

b) Jikalau partisipasi termaksud dalam ayat (1) pasal ini dilakukan dengan 

penjualan saham 

c) Saham yang telah ada maka penjualan tersebut dapat ditransfer dalam 

valuta asli dari modal asing yang bersangkutan. 

 

Nasionalisasi diatur dalam Pasal 7 Undang-undang nomor 25 

Tahun 2007 tentang Penanaman Modal, diantaranya sebagai berikut:
4
 

                                                 
4
 Pasal 7 Undang-undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal 
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a) Pemerintah tidak akan melakukan tindakan nasionalisasi atau 

pengambilalihan hak kepemilikan penanam modal, kecuali dengan 

undang-undang 

b) Dalam hal pemerintah melakukan tindakan nasionalisasi atau 

pengambilalihan hak kepemilikan sebagaimnana dimaksud pada ayat 

(1), Pemerintah akan memberikan kompensasi yang jumlahnya 

ditetapkan berdasarkan harga pasar 

c) Jika di antara kedua belah pihak tidak tercapai kesepakatan tentang 

kompensasi atau ganti rugi sebagaimana dimaksud ayat (2) 

penyelesaiannya melalui arbitrase. 

 

Ketidakjelasan mengenai tata cara, jangka waktu pengaturan 

divestasi saham dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1967 tentang 

Penanaman Modal Asing dan penggantinya Undang-undang Nomor 25 

Tahun 2007 tentang Penanaman Modal membuat sulit terlaksana divestasi 

saham terhadap pemegang kontrak karya, tetapi tak hanya itu melainkan 

juga disebabkan oleh adanya asas pacta sunt servanda yang melekat pada 

kontrak karya itu sendiri.  

Berdasarkan Pasal 1338 ayat (1) perjanjan menjadi suatu hukum 

bagi para pihak yang membuatnya. Secara konteks KK atau PKP2B 

perjanjiannya memiliki tipe khusus dibandingkan dengan kontrak 

sebagaimana diatur dalam Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdata. KK atau 

PKP2B dapat disebut sebagai perjanjian innomirat yaitu perjanjian yang 

pengaturannya tidak ada dałam KUHPerdata, hal tersebut karena KK atau 

PKP2B merupakan perjanjian khusus yang bersifat dinamis yang 

didalamnya menyepakati mengenai luas wilayah, tenaga kerja, royalti, 

masa kontrak, pajak, penambangan wilayah setempat, market obligation, 

dan kepemilikan saham. 
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Meskipun dalam kontrak karya termuat asas pacta sunt servanda, 

divestasi saham harus tetap wajib terlaksana terhadap pemegang kontrak 

karya karena berlandaskan penguasaan negara atas sumber daya alam 

Indonesia yang bertujuan untuk kemakmuran rakyat sebagaimana yang 

termuat dalam hierarrki tertinggi peraturan perundang-undangan tertinggi 

Indonesia yaitu Undang-undang Dasar 1945 khususnya Pasal 33 Ayat (3). 

2. Kewajiban Divestasi Saham terhadap Kontrak Karya Berdasarkan 

Peraturan Perundang-undangan Yang Setelah Berlakunya Undang-

undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan 

Batubara 

Sesuai amanat Pasal 169 huruf a dan huruf b Undang-undang 

Nomor 4 Tahun 2009 tentang Peertambangan Mineral dan Batubara yang 

mengatur bahwa semua pemegang kontrak karya dan PKP2B wajib 

menyesuaikan kontrak karya dan PKP2B-nya sesuai dengan ketentuan 

yang ada dalam Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang 

Pertambangan Mineral dan Batubara. Penyesuaian itu dimaksudkan untuk 

mempermudah kewajiban divestasi saham yang dilakukan oleh pemerintah 

guna agar kewajiban divestasi tidak berbenturan dengan asas pacta sunt 

servanda, dengan merubah status kontrak karya menjadi IUPK pemerintah 

bisa menjalankan amanat Pasal 33 Ayat (3) UUD 1945 dan Undang-

undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara 

terkait kewajiban divestasi bagi penanam modal asing yang menguasai 

saham perusahaan di Indonesia. 
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Dengan demikian, semua pemegang IUP dan IUPK asing yang ada 

di Indonesia  wajib melaksanakan Pasal 112 Undang-undang Nomor 4 

Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara tersebut, yang 

berbunyi : 

a) Setelah 5 (lima) tahun berproduksi, badan usaha pemegang IUP dan 

IUPK yang sahamnya dimiliki oleh asing wajib melakukan divestasi 

saham pada Pemerintah, pemerintah daerah, badan usaha milik daerah 

dan badan hukum swasta nasional 

b) Ketentuan lebih lanjut mengenai divestasi saham sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah. 

 

Besaran persentase kewajiban divestasi saham, tata cara penawaran 

dan jangka waktunya kewajiban divestasi saham bagi pemegang IUP dan 

IUPK ada dalam Pasal 97 Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2017 

tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara 

yang berbunyi  sebagai berikut:
5
 

a) Pamegang IUP dan IUPK dalam rangka penanaman modal asing, 

setelah 5 (lma) tahun sejak berproduksi wajib melakukan divestasi 

sahamnya secara bertahap, sehingga pada tahun kesepuluh sahamnya 

paling sedikit 51% (lima puluh satu persen) dimiliki peserta Indonesia 

b) Kapemilikan peserta Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1), 

dalam setiap tahun setelah akhir tahun kelima sejak produksi tidak 

boleh kurang dari presentase sebagai berikut: 

1) tahun keenam 20% (dua puluh persen); 

2) tahun ketujuh 30% (tiga puluh persen); 

3) tahun kedelapan 37% (tiga puluh tujuh persen) 

4) tahun kesembilan 44% (empat puluh empat persen); 

5) tahun kesepuluh 51% (lima puluh satu persen), dari jumlah seluruh 

saham. 

c) Divestasi saham sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan kepada 

peserta Indonesia yang tediri atas Pemerintah, pemerintah daerah 

                                                 
5
 Pasal 97 Peraturan pemerintah Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Kegiatan 

Usaha Pertambangan Mineral dan batubara 
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provins atau pemeritah daerah kabupatenkota, BUMN dan BUMD, atau 

badan usaha swasta nasional. 

d) Dalam hal Pemerintah tidak bersesia membeli saham sebagaimana 

dimaksud pada ayat (3) ditawarkan kepada pemerintah daerah provinsi 

atau pemerintah daerah kabupaten/kota 

e) Apabila pernerintah daerah provinsi atau pemerintah kabupaten/kota 

sebagaimana simaksud pada ayat (4) tidak bersedia membeli saham, 

ditawarkan kepada BUMN dan BUMD 

f) Apabila BUMN dan BUMD sebagaimana dimaksud pada ayat (5) tidak 

bersedia membeli saham, ditawarkan kepada badan usaha swasta 

nasional  

g) Penawaran saham sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan 

jangka waktu paling lambat 90 hari kalender sejak 5 tahun 

dikeluarkanya Izin Usaha Operasi Produksi tahap penambangan. 

 

Pengaturan divestasi saham di Pertauran Pemerintah Nomor 1 

Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral 

dan Batubara yang merupakan peraturan pelaksana dari Undang-undang 

Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara 

menjadi hukum bagi perusahaan asing untuk wajib mengalihkan sahamnya 

kepada peserta Indonesia. dengan adanya kepemilikan saham mayoritas 

oleh Peserta Indonesia, diharapkan dapat melindungi kepentingan bangsa 

Indonesia. 

B. Divestasi Saham Yang Diwajibkan terhadap PT. Freeport Indonesia 

1. Divestasi Saham Yang Diwajibkan terhadap PT. Freeport Indonesia 

Berdasarkan Kontrak Karya 1991 

Kewajiban PT. Freeport Indonesia Mengenai Divestasi Saham 

berdasarkan Pasal 24 Kontrak Karya 1991 harus terlaksana prestasi yang 

telah disepakati. Karena PT. Freeport Indonesia melakukan kegiatan 

pengusahaan pertambangan di Indonesia maka harus patuh terhadap sistem 
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hukum yang ada di Indonesia, maka dari itu sesuai Pasal 1234 Kitab 

Undang-undang Hukum Perdata (KUHPerdata) wujud prestasi yang telah 

disepakati PT. Freeport Indonesia harus Divestasi Saham kepada Peserta 

Indonesia yang wajib dilaksanakan sesuai waktu yang telah diatur atau 

ditentukan dalam Pasal 24 Kontrak Karya 1991 tersebut. 

Karena belum terlaksananya Divestasi saham sesuai Pasal 24 

Kontrak Karya 1991 maka pemerintah Indonesia pada saat ini sesuai 

amanat Pasal 169 huruf b Undang-undang Nomor 4 tahun 2009 tentang 

Pertambangan Mineral dan Batubara, mengupayakan proses amandemen 

kontrak karya PT. Freeport Indonesia melalui renegosiasi kontrak karya 

atau dengan melalui mengajukan perubahan status kontrak karya menjadi 

IUPK yang dilakukan oleh Pemerintah. 

2. Divestasi Saham Yang Diwajibkan terhadap PT. Freeport Indonesia 

Berdasarkan  Undang-undang Nomor 9 Tahun 2009 tentang 

Pertambgan Mineral dan Batubara 

Seperti diketahui, pemerintah dan PT. Freeport Indonesia sepakat 

untuk menempuh jalur perundingan, guna menyelesaikan perselisihan 

yang terjadi setelah diberlakukannya Peraturan Pemerintah Nomor 1 

Tahun 2017. Kedua belah pihak telah mencapai kesepakatan final pada 

pertemuan hari minggu 27 Agustus 2017, sebagai berikut:
6
  

                                                 
  

6
 http://www.esdm.go.id/en /media-enter/ news-arhives/ kesepakatan-final-perundingan 

antara-pemerintah-dan-pt-freeport-indonesia Diakses Pada 25 Maret 2018 

http://www.esdm.go.id/en%20/media-enter/%20news-arhives/%20kesepakatan-final-perundingan%20antara-pemerintah-dan-pt-freeport-indonesia
http://www.esdm.go.id/en%20/media-enter/%20news-arhives/%20kesepakatan-final-perundingan%20antara-pemerintah-dan-pt-freeport-indonesia


xiii 

 

 

 

a) Landasan hukum yang mengatur hubungan antara Pemerintah dan PT. 

Freeport Indonesia akan berupa Izin Usaha Pertambangan Khusus 

(IUPK), bukan berupa Kontrak Karya (KK) 

b) Divestasi saham PT. Freeport Indonesia sebesar 51% untuk 

kepemilikan Nasional Indonesia. hal-hal tekhnis terkait tahapan 

divestasi dan waktu pelaksanaan akan dibahas oleh tim dari Pemerintah 

dan PT. Freeport Indonesia 

c) PT. Freeport Indonesia membangun fasilitas pengilahan dan pemurnian 

atau smelter selama 5 tahun, atau selambat-lambatnya sudah harus 

selesai pada tahun 2022, kecuali terdapat kondisi force majeur 

d) Stabilitas Penerimaan Negara. Penerimaan negara secara agregat lebih 

besar dibanding penerimaan melalui Kontrak Karya selama ini. Yang 

didukung dengan jaminan fiskal dan hukum yang terdokumentasi untuk 

PT. Freeport Indonesia 

e) Setelah PT. Freeport Indonesia menyepakati 4 poit di atas, sebagaimana 

diatur dalam IUPK maka PT. Freeport Indonesia akan mendapatkan 

perpanjangan masa operasi maksimal 2x10 tahun hingga tahun 2041. 

Berdasarkan kesepakatan pada tanggal 27 agustus 2017 tersebut, 

maka ketentuan mengenai divestasi saham yang diwajibkan terhadap PT. 

Freeport Indonesia harus berdasarkan Undang-undang Nomor 4 Tahun 

2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara beserta aturan 

turunannya dan tidak lagi berdasarkan Kontrak Karya 1991. Maka sesuai 

Pasal 112 Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan 

Mineral dan Batubara PT. Freeport Indonesia sebagai pemegang IUPK di 

wajibkan melakukan divestasi saham sebesar 51% kepada Peserta 

Indonesia. 

C. Penyelesaian dan Konsekuensi Hukum Apabila PT. Freeport Indonesia 

Tidak Melaksanakan Kewajiban Divestasi Saham 

1. Penyelesaian dan Konsekuensi Hukum Apabila PT. Freeport 

Indonesia Tidak Melaksanakan Kewajiban Kontraktual Dalam 
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Kontrak Karya Yang Dibuat Dengan Pemerintah Indonesia Pada 

Tahun 1991  

Dalam pasal 21 kontrak karya 1991 menyebutkan bahwa setiap 

pelanggaran kontrak (breach of contract) wajib di selesaikan melalui 

arbitrase Internasional UNCITRAL (United Nastions Commission On 

Internasional Trade Law). Kontrak karya 1991 PT. Freeport Indonesia 

dengan pemerintah Indonesia telah jelas menyepakati bahwa forum 

arbitrase dapat dipilih sepanjang kedua belah pihak sepakat membawa ini 

ke arbitrase Internasional. Artinya, bila pemerintah Indonesia tidak sepakat 

menyelesaikan lewat arbitrase, maka forum ini tidak bisa ditempuh dan 

sebaliknya. PT. Freeport Indonesia sepakat akan melakukan divestasi 

saham 51% tahun 2011 dan menyerahkan kepada Pemerintah akan tetapi 

nyatanya sampai 2014 belum terlaksana.  

Apabila pemerintah dan PT. Freeport Indonesia sepakat membawa 

perselisihan ke arbitrase Internasional kemungkinan besar pemerintah 

Indonesia menang, itu semua didasari karena pelanggaran ketentuan 

kewajiban divestasi saham dan kewajiban ketentuan pembangunan smelter 

yang dilakukan PT. Freeport Indonesia. PT. Freeport Indonesia telah 

melakukan wanprestasi terhadap kontrak karya 1991 karena tidak menaati 

kontrak karya yang ia buat dengan pemerintah Indonesia. Karena sampai 
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saat ini kewajiban kontraktual tersebut masih belum dilaksanakan. Sesuai 

Pasal 1267 KUH Perdata, menyebutkan,
7
 

“pihak terhadap siapa perikatan tidak dipenuhi, dapat memilih 

apakah ia, jika hal itu masih dapat dilakukan, akan memaksa pihak 

yang lain untuk memenuhi perjanjian, ataukah ia akan menuntut 

pembatalan perjanjian, disertai penggantian biaya kerugian dan 

bunga”. 

Sesuai dengan ketentuan Pasal 1267 KUH Perdata, Pemerintah 

Republik Indonesia menuntut agar kontrak karya tersebut diakhiri 

sehingga pengoprasian tambang sepenuhnya dikuasai kembali oleh 

pemerintah Indonesia. 

2. Penyelesaian dan Konsekuensi Hukum Apabila PT. Freeport 

Indonesia Tidak Melaksanakan Kewajiban Divestasi Saham 

Berdasarkan Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang 

Pertambangan Mineral dan Batubara 

 PT. Freeport Indonesia pada bulan agustus 2017 telah sepakat 

terhadap perubahan status kontrak karya 1991 menjadi IUPK yang 

ditawarkan pemerintah maka PT. Freeport Indonesia harus patuh terhadap 

ketentuan yang mengatur mengenai IUPK. Menurut Pasal 119 huruf a 

Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan 

Batubara menyatakan izin usaha pertambanga (IUP) dan izin usaha 

pertambangan khusus (IUPK) dapat dicabut oleh menteri, gubernur, 

bupati/walikota apabila pemegang izin tersebut tidak memenuhi kewajiban 

                                                 
7
 Pasal 1267 Kitab Undang-undang Hukum Perdata 
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yang ditetapkan dalam IUP dan IUPK serta peraturan perundang-undangan 

yang berlaku. Konsekuensi hukum yang digunakan dalam Pasal 119 huruf 

a Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral 

dan Batubara adalah peringatan tertulis, penghentian kegiatan eksplorasi 

atau operasi produksi dan pencabutan izin. 

 

III. PENUTUP 

A. Simpulan 

Berdasarkan dari hasil penelitian dan analisis hukum yang dibahas 

dan diuraikan sebelumnya, maka penulis memberikan kesimpulan dari 

penelitian skripsi ini adalah sebagai berikut: 

1. Ketentuan mengenai kepastian hukum dan kewajiban penyesuaian kontrak 

karya tidak jelas dengan kata lain ambigu, sehingga menimbulkanya 

banyak penafsiran hukum. 

2. Kewajiban divestasi saham akan sulit terealisasi karena lemahnya undang-

undang yang mengatur, kurangnya komitmen dari pihak PT. Freeport 

Indonesia dan pemerintah Indonesia. Tidak ada sanksi tegas yang diatur 

dalam Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan 

Mineral dan Batubara ketika kewajiban divestasi tidak terlaksana sesuai 

undang-undang. Namun, Pasal 119 huruf a Undang-undang Nomor 4 

Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral hanya mengisyaratkan 
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pencabutan izin jika pemegang izin tidak memenuhi kewajiban undang-

undang. Meskipun divestasi saham sulit terealisasi, divestasi saham harus 

tetap wajib terlaksana terhadap pemegang kontrak karya, IUP dan IUPK 

yang di pegang oleh pihak asing karena berlandaskan penguasaan negara 

atas sumber daya alam Indonesia yang bertujuan untuk kemakmuran 

rakyat sebagaimana yang termuat dalam hierarrki tertinggi peraturan 

perundang-undangan tertinggi Indonesia yaitu Undang-undang Dasar 1945 

khususnya Pasal 33 Ayat (3). 

 

B. Saran  

Berdasarkan hasil penelitian masih diterdapat beberapa hal 

permasalahan yang belum terjawab dan penulis bermaksud memberikan 

beberapa saran sebagai berikut : 

1. Perlu adanya perbaikan undang-undang dalam hal peraturan yang 

mengatur penyesuaian kontrak karya. Sehingga kewajiban divestasi dapat 

dilaksanakan tanpa adanya benturan dengan kontrak karya. Karena kontrak 

karya tidak terlepas dengan asas pacta sun servanda, pada prinsipnya 

menjalankan kontrak ini layaknya undang-undang. 

2. Dalam hal mekanisme transaksi divestasi, diperlukan akuntabilitas dan 

keterbukaan agar tidak terjadi korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN) dalam 

jual beli saham PT. Freeport Indonesia yang dilakukan oleh Pemerintah. 

3. Perlu adanya kejelasan mengenai posisi pemerintah, karena posisi 

pemerintah masih rancu ketika harus melaksanakan kewajiban divestasi. 
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Pemerintah tidak hanya sebagai pemberi izin, akan tetapi bertindak juga 

sebagai partner usaha dan melaksanakan perjanjian karya. 

4. Diperlukan rumusan sanksi yang tegas dan jelas ketika perusahaan dan 

pemerintah tidak dapat melaksanakan ketentuan dan kewajiban divestasi 

saham. Selain sanksi yang tegas dibutuhkan komitmen yang kuat dari 

pemerintah untuk melaksanakannya. 

 

DAFTAR PUSTAKA 

A. Buku, Makalah dan Artikel 

Amiruddin, Zainal Asikin. Pengantar Metode Penelitian Hukum. Jakarta: 

Rajawali Pers. 2016. Cet. 9.  

HS, Salim. Hukum Pertambangan Di Indonesia. Jakarta: Rajawali Pers. 2014. 

Cet. 7. 

HS, Salim Hukum Kontrak Teori & Tekhnik Penyusunan Kontrak. 

Jakrta:Sinar Grafika. 2013. Cet. 9.10 

Monika, Suhayati. Info Singkat Hukum, Kajian Singkat Terhadap Isu Aktual 

Dan Strategis, Perubahan Status Kontrak Karya PT. Freeport 

Indonesia. Vol IX, No. 05/I/Pulsit/Maret/2017. 

Suderajat, Nandang. Teori Dan Praktik Pertambangan Indonesia. 

Yogyakarta: Pustaka Yustisia. 2013 

 

Redi, Ahmad. Hukum Pertambangan. Bekasi: Gramata Publishing. 2014 

Salim, Erlies Septiana Nurbani. Hukum Divestasi Di Indonesia (Pasca 

Putusan Mahkamah Konstitusi RI Nomor 2/SKLN-X/2012). Jakarta: 

Rajawali Pers. 2013. Cet. 2. 

Teguh, Abdul halim Barkatullah. Filsafat, Toeri, & Ilmu Hukum Pemikiran 

Menuju Masyarakat Yang Berkeadilan Dan Bermartabat. Jakarta: 

RajaGrafindo Persada. 2016. Cet. 4. 

 

Trihastuti, Naniek. Hukum Kontrak Karya Pola Kerjasama Pertambangan 

Indonesia. Malang: Setara Press. 2013. 



xix 

 

 

 

 

B. Peraturan-peraturan 

 

Indonesia, Undang-undang Dasar Republik Indonesia 1945. 

Indonesia, Kitab Undang-undang Hukum Perdata. 

Indonesia Undang-undang Nomor 1 Tahun 1967 tentang Penanaman Modal 

Asing. 

Indonesia, Undang-undang Nomor 11 Tahun 1967 tentang Ketentuan-

ketentuan Pokok Pertambangan. 

Indonesia, Undang-undang Nomor 5 Tahun 1968 tentang Penyelesaian 

Perselisihan antara Negara dan Warganegara Asing Mengenai Penanaman 

Modal 

Indonesia, Undang-undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman 

Modal. 

Indonesia, Undang-undang Nomor 4 tahun 2009 Tentang Pertambangan 

Mineral dan Batubara. 

Indonesia, Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2017 tentang Tentang 

Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara. 

Indonesia, Peraturan Menteri Nomor 9 Tahun 2017 tentang Tata Cara Dan 

Mekanisme Penetapan Harga Saham divestasi Pada Kegiatan Usaha 

Pertambangan Mineral dan Batubara 

 

C. Sumber-sumber Lainnya 
 

http://ptfi.co.id/m/id Diakses Pada 19 Oktober 2017 

www.tekmira.esdm.go.id Diakses Pada 20 Oktober 2017 

https://m.detik.com/finance/energi/3428820/kontrak-karya-dan-iupk-jadi 

akar-masalah-freeport-apa-bedanya diakses pada 26 Oktober 2017. 

PT. Freeport Indonesia. Lembar Fakta. 03 Maret 2014. Website Resmi 

www.ptfi.co.id. Diakses Pada 24 Januari 2018 

 

http://bisnis.tempo.co/read/848981/kronologi-kontrak-dan-

eksploitasitambang-freeport-di-papua Diakses Pada 24 Januari 2018 

 

http://ekonomi.kompas.com/read/2018/01/12/184800926/divestasi-saham-

freeport-ditargetkan-rampung-juni-2018- Diakses Pada 24 Januari 2018 

 

http://ptfi.co.id/m/id
http://www.tekmira.esdm.go.id/
https://m.detik.com/finance/energi/3428820/kontrak-karya-dan-iupk-jadi%20akar-masalah-freeport-apa-bedanya
https://m.detik.com/finance/energi/3428820/kontrak-karya-dan-iupk-jadi%20akar-masalah-freeport-apa-bedanya
http://bisnis.tempo.co/read/848981/kronologi-kontrak-dan-eksploitasitambang-freeport-di-papua
http://bisnis.tempo.co/read/848981/kronologi-kontrak-dan-eksploitasitambang-freeport-di-papua
http://ekonomi.kompas.com/read/2018/01/12/184800926/divestasi-saham-freeport-ditargetkan-rampung-juni-2018-
http://ekonomi.kompas.com/read/2018/01/12/184800926/divestasi-saham-freeport-ditargetkan-rampung-juni-2018-


xx 

 

 

 

http://www.esdm.go.id/en/media-enter/news-arhives/kesepakatan-final-

perundingan-antara-pemerintah-dan-pt-freeport-indonesia Diakses Pada 25 

Maret 2018 

http://m.liputan6.com/bisnis/read/2865384/ini-pelanggaran-yang-dilakukan--

freeport-indonesia Diakses Pada 27 Januari 2018 

http://m.hukumonline.com/berita/baca/it58d8d8b4379df18/mencermati-

posisi-freeport-dari-uu-minerba-kontrak-karya-serta-mou Diakses Pada 27 

Januari 2018 

 

http://www.esdm.go.id/en/media-enter/news-arhives/kesepakatan-final-perundingan-antara-pemerintah-dan-pt-freeport-indonesia
http://www.esdm.go.id/en/media-enter/news-arhives/kesepakatan-final-perundingan-antara-pemerintah-dan-pt-freeport-indonesia
http://m.liputan6.com/bisnis/read/2865384/ini-pelanggaran-yang-dilakukan--freeport-indonesia
http://m.liputan6.com/bisnis/read/2865384/ini-pelanggaran-yang-dilakukan--freeport-indonesia
http://m.hukumonline.com/berita/baca/it58d8d8b4379df18/mencermati-posisi-freeport-dari-uu-minerba-kontrak-karya-serta-mou
http://m.hukumonline.com/berita/baca/it58d8d8b4379df18/mencermati-posisi-freeport-dari-uu-minerba-kontrak-karya-serta-mou

