
I

J

IMPLII(ASIhIYA TERHADAP
TRAKTAI INVESTASI

.;t
f

,f \'

Prof. Dr. Agus Yudha
F fi Junita, S.H.,



t,

REZIM INVESTASI ASING SEKTOR

PERTAMBANGAN : RE G ULAT:ORY RISK DAN

IMPLIKASINYA TERHADAP TRAKTAT

INVESTASI INTERNASIONAL

Prof. Dr. Agus Yudha Hernoko, S.H., N,I.H.

Fifi JUNitA, S.H., M.H.,LL.NI.,Ph.D.

&

PT Revka Petra Media
CopyrightRPM@2Ol3



rt

REZIM INVESTASI ASING SEKTOR PERTAMBANGAN:

REGULATORY RISK DAN IMPLIKASINYA TERHADAP

TRAKTAT INVESTASI INTERNASI ONAL

Penulis

Prof- Dr. Agus Yudha Hernoko, S-H., M-H

Fifi Junita, S.H., M.H.,LL.M-,Ph.D.

Diterbitkan dan dicetakan oleh

PT REVKAPETRA MEDIA

Jl. Pucang Anom Timur no.5 Surabaya

Telp. 031-5051777 ; F ax. 031-5016848

e-mail: revkapetra.med ia@yahoo.com

ISBN : 978-602 7982-50-5

PRAKATA

Diundangkannya Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004

tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara telah mengakibatkan

perubahan kebijakan investasi asing sektor pertambangan

mineral dan batu bara yang sangat fundamental di Indonesia. Hal
ini salah satunya terbukti dengan dianutnya konsep 'resource

notionalism' yang ditujukan untuk lebih memberikan proteksi

terhadap kedaulatan dan kepemilikan sumber daya mineral oleh

Bangsa Indonesia sesuai dengan amanat Pasal 33 UUD 1945.

Dianutnya konsep 'resource naiionalism' ini ditandai dengan

perubahan terhadap beberapa kebijakan di sektor pertambangan,

khususnya bagi investor asing. Pertama, konsep dasar pemberian

hak untuk melakukan kegiatan pertambangan melalui regime

kontlak karya teiah dirubah dengan regime perizinan sehingga

memberikan peran dan kontrol yang lebih besar bagi negara/

pemerintah. Regime perijinan mendudukkan posisi negara (host

state) lebih dominan daripada pihak investor asing dibandingkan

dengan regime kontraktual yang bertolak dari asas pqcta sunt

servandct dan prinsip keseimbangan kedudukan. Kedua. adanya

kebijakan yang menetapkan kewajiban bagi investor asing untuk

melakukan divestasi saham yang dimilikinya hingga sebesar 5loZ

dimiliki peserta Indonesia pada tahun kesepuluh.r Ketiga, adanya

larangan ekspor mineral mentah (raw extractive) dan kewajiban

untuk melakukan pengolahan dan pemurnian hasil penambangan

di dalam negeri (hilirisasi). 2 Keempat, adanya kewajiban bagi
rLihat Pasal I l2 angka I Undang-Undang Nornor 4 Tahun ?009 tentang

Mineral dan Batu Bara.

'zLihat Pasal 102 dan Pasal 103 Undang-Ur.rdarrg Nomor 4 Tahun 2009
tentang Mineral dan Batu Bara- yang sekarang sedang diajukan Perrnohonan tJ.ji

Regulatory Risk dan lmplikasinya Terhadap Traktat lnvestasi lnternasional lil
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pemegang kontrak karya untuk melakukan renegosiasi terhadap

kontrak karya untuk menyesuaikan dengan ketentuan UU Noor

4 Tahun 2009. 3 Kebijakan-kebijakan tersebut menunjukkan

adanya perubahan fundamental terhadap politik ekonomi Bangsa

Indonesia di sektor pertambangan.

Namun, di sisi lain, dengan semakin besarnya campur

tangan pemerintah di sektor pertambangan melalui regime

perijinan yang diikuti pula dengan sistem desentralisasi dalam

pengelolaan pertambangan dalam kerangka otonomi daerah telah

mengakibatkan semakin tingginya tingkat regulalory risk bagi

para investor, khususnya investor asing sektor pertambangan.

Terlebih lagi, kurangnya tranparansi, akuntabilitas, independensi

dan good governance dalam pemberian ijin pertambangan di

tingkat pusat dan daerah telah menimbulkan penerbitan ijin

pertambangan dan pengambilan kebijakan yang bersifat tumpang

tindih (overlap), bahkan kontradiktif. Kondisi ini tentu saja akan

menimbulkan ketidakpastian hukum (legal uncertainty) bagi para

investor. Padahal, Pemerintah Indonesia telah menandatangani

Materi kepada Mahkamah Konstitusi dengan Perkara No- lO/PUU-Xlll2Ol4.
Estu Suryowati, 'Pengamat: Pengusaha Tambang Mau Ngeles', Kornpas, Maret,
2014, dapat diakses di bisn iskeuangan. kotn pas.com /readl2Ol4/0311310945010/
Pengamat.Pengusaha.Tambang.Mau.Ngeles, diakses tanggal I 8 Maret 20 14,

h. l. Lihat juga Peraturatr Mcttteri Energi dan Sttmber Daya Mineral (ESDM)
Nomor 7 Tahun 20 l2 tentang Peningkatan Nilai Tambah Mineral yang masih
belum secara tegas dan konsisten cliterapkan terbukti dengan dikeluarkannya
Peraturan Menteri Nomor ll Tahun 2012 tentang masih diperbolehkannya
pemegang IUP operasi produksi untuk melaukan ekspor mineral. Peter Dabu,
Larangan Ekspor Mineral Mentah Dittrnda Ke 2017, Penrerintah Langgar tlt.l
Minerba, dapat diakses di m.kornpasiana.com/post/read/609095/1, diakses
tanggal I 8 Maret 2014, h. I .

r L,ihat Pasal I I 2 angka 2 Peratttrau Pemerintah No. 23 Tahttn 20 [ 0 tentang
Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertarlbangan Mineral dan Batubara- Hal ini
diikuti dengan dibentuknya tirn evaluasi kontrak karya dan perjanjian karya
pengusahaan pertambangan batu bara yang ada untuk menyesuaikan dengan

UU Minerba berdasarkan Keputttstrn Presiden Nomor 3 Tahtrn 2012.
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Perjanjian Investasi Bilateral (Bilateral Investment Treaties/

BIT'S) dengan berbagai negara, Klausula-klausula yang telah
disepakati dalam BIT meliputi klausula stabilisasi (stabilization
clause), klausula payung (umbrella clause), klausula transparansi

hukum (Transparency oflaw), klausula 'promotion and protection
of investmenl', klausula ekspropriasi dan nasionalisasi, klausula
'trealmenl of investmenl' maupun klausula arbitrase (dispute

settlement) yang dirumuskan dalam bentuk 'open texlure clauses'
memberikan cakupan perlindungan yang sangat luas bagi
investor asing di Indonesia. Akibatnya, perubahan kebijakan
investasi nasional yang merugikan pihak investor asing dan

telah mengurangi legitimate expectations pihak investor asing
akan memberikan hak bagi mereka untuk menuntut Pemerintah
Indonesia melalui badan arbitrase internasional, khususnya ICSID
(International Center for Settlement of Investment Dispute).
Kondisi ini semakin ironis dengan adanya tendensi 'pro investor
bias'dalam penyelesaian sengketa melalui badan arbitrase ICSID
sebagai badan arbitrase yang berada di bawah naungan World
Bank. Ketentuan-ketentuan dalam Perjanjian Invetasi Bilateral
(BIT) yang lebih memberikan cakupan proteksi yang sangat

luas kepada investor asing dan penyelesaian sengketa investasi

melalui badan arbitrase asing sangat tidak menguntungkan posisi
Pemerintah Indonesia sebagai hosl .ytute. Bahkan, Pemerintah

Indonesia justru dijadikan 'tambang hukum'a dengan adanya

penyelesaian sengketa investasi melalui badan arbitrase ICSID.
Oleh karena itu, perlu adanya penguatan proteksi terhadap

kepentingan nasional di dalam BIT agar sejalan dengan keadilan

{ Esti Widyasari, 'Gugatan Churchilljadi Bahan Evaluasi 'fraktat lnvestasi
Bilateral', Maret, 2014, dapat diakses di wrvw.tarnbang.co.idldetail_berita
.php?category:18&newsnr:8814, diakses pada tanggal I8 Maret20 14, h. l.
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dan kej uj uran kontrakt ual (c o n t r a c tu al i us t i c e and fair nes) dalam

pembentukan BIT. Sudah saatnya dilakukan renegosiasi terhadap

berbagai BIT yang telah disepakati agar dapat memberikan

perlindungan hukum yang proporsional terhadap para pihak

yaitu Pemerintah Indonesia sebagai host state dan pihak investor

asing dengan tetap mengedepankan kedaulatan Bangsa Indonesia

di sektor pertambangan sesuai dengan landasan fundamental

perekonomian sebagaimana tertuang di dalam Pasal 33 UUD 1945

yaitu untuk mencapai sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.5

Selain itu, perlu dirintis upaya mediasi dengan mendasarkan pada

' interest based approach' agar penyelesaian sengketa investasi

internasional bisa diselesaikan dengan tetap memperhatikan

kepentingan pihak host state termasuk masyarakat lokal (local

communigt) maupun investor asing sehingga bisa diupayakan

untuk mencapai kesepakatan yang bersifat win win solution-

Melalui upaya-upaya hukum tersebut, diharapkan pelaksanaan

investasi asing di Indonesia tidak merendahkan kedaulatan

ekonomi Bangsa Indonesia di sektor pertambangan sesuai dengan

amanat Pasal33 UUD 1945.

5 KAR, 'Sudah Saatnya Renegosiasi Perjanjian lnvestai Bilateral', dapat

d iakses d i www.hukumon line.com/berita/bacallt5) I 59cdb69d6a/sudah-
saatnya-renegosiasi-perjanjian -investasi-bilateral, diakses pada tanggal l8
Maret 2014, h. L
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RINGKASAN

Percepatan perubahan regulasi dan kebijakan nasional sektor

pertambangan merupakan salah satu risiko yang paling

dominan yang dihaciapi oleh investor di bidang pertambangan.

Bahkan dengan adanya kewenangan daerah untuk mengelola

pertambangan melalui kerangka otonomi daerah (desentralisasi)

telah mengakibatkan semakin tingginya tingkat regulatory risk
dalam melakukan investasi pertambangan di Indonesia, terutama

bagi investor asing. Bentuk regulatory risk ini mencakup adanya

regulasi pertambangan yang bersifat kontradiktif (in conflict),
overlap dan inkonsisten antara pengaturan pertambangan

nasional dan daerah. Pergeseran kebijakan politik nasional

pemerintah (national political wilt) di sektor pertambangan

yang lebih mendasarkan pada nasionalisme telah berimbas pada

terciptanya regr-rlasi yang Iebih memberikan perlindungan bagi

investor nasional daripada investor asing. Salah satunya adalah

dengan adanya kewajiban untuk melakukan divestasi saham

sebesar 5l 'h bagi investor asing di bidang pertambangan kepada

invest<-rr nasional setelah masa produksi selama 5 hingga l0
tahun. Dalam kaitannya dengan bilateral/regional/multilateral
inveslmenl treutie.s (traktat bilateral) akan dianalisis apakah

berbagai kebijakan nasional dan regulasi sektor pertambangan

sesuai dengan BITs (Bilctteral Investmenl Treaties) yang telah

dirati fi kasi oleh lncloncsia.

Ada dua rurrusan masalah yang akan dianalisis yaitu : ( I ) Bentuk

regulalory ri.sks yang dihadapi oleh investor asing di sektor
pertambangan di Indonesia; (2) Analisa atas kebij akan dan regulasi



investasi asing sektor pertambangan dalam kerangka BITs dalam

kaitannya dengan FDI ( Foreign Direct Investment)-

Rezim peraturan perundang-undangan investasi asing

sektor pertambangan di Indonesia telah mengalami berbagai

pembaharuan. Perubahan kebij akan pemerintah (national political

witl) di sektor pertambangan telah mengakibatkan terjadinya

pergeseran paradigma pengaturan investasi sektor pertambangan

di Indonesia yang lebih mengarah pada nasionalisme sehingga

cenderung bersifat proteksionis- Reformasi mendasar adalah

adanya kewajiban bahwa investor asing harus melakukan

divestasi atas saham sebesar 5lYo kepada pemerintah Indonesia

setelah 5 hinggal0 tahun masa produksi. Secara konstitusional,

paradigma ini didasarkan pada Pasal 33 UUD 1945 bahwa hasil

eksplorasi dan eksploitasi atas kekayaan sumber daya alam dapat

tetap dimiliki dan dinikmati oleh rakyat Indonesia (dipergunakan

untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat). Sistem kontrak

karya (Conlract of Work) yang merupakan bentuk perjanjian

(legat agreeme nt) antara perusahaan/investor dengan persetujuan

dari DPR yang sangat memberikan proteksi terhadap investor/

perusahaan pertambangan dihapuskan dan diganti dengan sistem

perijinan yaitu penerbitan Ijin Usaha Pertambangan (IUP) dan

Ijin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) yang mencakup ijin

eksplorasi maupun produksi. Namun, berbeda dengan system

kontrak karya, IUP/IUPK tidak bersifat mutlak karena tetap

dipengaruhi oleh perubahan kebijakan perpajakan maupun

perubahan legislasi sektor pertambangan. Tingkat regulatory

risk investasi di sektor pertambangan di Indonesia sangat

tinggi. Hal ini ditandai dengan banyaknya regulasi/legislasi di

bidang pertambangan yang overlap- rendahnya transparency dan

ac c ountabil ity serta tingkat pre dictabil ity. Apalagi dengan adanya

kewenangan daerah (desentralisasi) dalam rangka penerbitan ijin
dan eksplorasi sektor pertambangan dalam kerangka otonomi
daerah.

Tingkat regulatory risk yang tinggi di sektor pertambangan tentu
saja mempunyai implikasi terhadap berbagai perjanjian invetasi
internasional yang telah disepakati oleh Pemerintah Indonesia-

Pada prinsipnya, berbagai klausula yang telah disepakati di
dalam Perjanjian Investasi Bilateral maupun regional diantaranya
prinsip 'nalionctl treatn?ent", prinsip non diskriminasi, prinsip

./itll protection and securitlt, prinsip.fair and equitable treatment,

sudah terakomodasi di dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun

2007 tentang Penanaman Modal (UUPM). Asas-asas penenaman

modal yang sarat dengan muat an law enforcement telah dituangkan
di dalam UUPM, diantaranya kepastian hukum, keterbukaan,
akuntabilitas, perlakuan yang sama dan tidak membedakan asal

negara, kebersamaan dan efisiensi berkeadilan. Namun, dalam
pelaksanaannya termasuk berbagai peraturan pelaksanaan di
tingkat pusat maupun daerah masih banyak terjadi ketidaksesuaian

bahkan kontradiktif dan tumpang tindih (overlap) sebagai akibat
kurangnya keterbukaan, transparansi dan akuntabilitias. Terlebih
lagi, dengan adanya asas desentralisasi sektor pertambangan telah
mengakibatkan semakin tingginya tingkat regulatory risk bagi
investor asing di Indonesia- Di sisi lain, Pemerintah Indonesia
telah menandatangani Perjan-iian Investasi Bilateral (Bilctteral
Investment TreatylBlT) dengan berbagai negara yang berisi
komitmen untuk memberikan perlindungan hak-hak investor
asing di Indonesia, diantaranya prinsip transpqrency o.f lau, d,an

prinsip .fair and equilable treotrue nt. Oleh karena itu, tingginya

vilt Rezim lnvestasi Asing Sektor Pertambag6n: Regulalory Risk dan lmplikasinya Terhadap Traktat lnvestasi lnternasional lx

v
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tingkat regulatory risk akan memberikan peluang bagi investor

asing untuk mengajukan tuntutan (claims) terhadap Pemerintah

Indonesia melalui badan arbitrase investasi internasional (ICSID/

International Centre for Settlement of Investment Disputes)

jika ternyata kebijakan atau regulasi pertambangan ternyata

bertentangan dengan prinsip-prinsip yang telah disepakati dalam

perjanjian investasi bilateral/regional yang mengakibatkan

kerugian bagi investor asing di Indonesia.

Buku ini memberikan beberapa rekomendasi yaitu : (l) rule of
Iaw harus ditegakkan di dalam kerangka pengaturan industri

pertambangan dengan mendasarkan pada prinsip Governances dan

.fries ermessen (AAUPB/ Ascts-Asas Umum Pemerintahan yang

Baik) untuk mewujudkan kepastian hukum dalam pelaksanaan

investasi di sektor pertambangan; (2) perlu ditegakkan keadilan

kontraktual (conlractual juslice\ yang didasari dengan prinsip

Good faith, mutual trust dan equality di dalam BIT untuk lebih

menjamin keseimbangan hak dan kewajiban bagi investol asing

maupun host state. Perjanjian investasi internasional/bilateral

(BIT) seharusnya tidak hanya melindungi hak-hak investor

asing saja, tetapi juga harus secara tegas mengatur hak-hak ftosl

stcrtes (negara tuan rumah) dengan memberikan kewajiban bagi

investor asing terutama menyangkut perlindungan pemeliharaan

lingkurrgan hidup (environmental protection) dan perlindungan

terhadap hak-hak asasi manusia (human rights) terutama hak-hak

masyarakat lokal yang secara langsung terkena dampak negatif

pelaksanaan industri pertambangan. Pembentukan Perjanjian

lnvestasi Bilateral (BIT) seharusnya didasarkan pada prinsip

goocl ./'aith. equal bargaining power (asas keseimbangan) dan

rntrtua\ 1/'rl.r/. termasuk penerapaan klausula-klausula dalam BIT

x Rezim lnvestasi Asing Sektor Penambangan: Regulalory Risk dan lmplikasinya Terhadap Traktat lnvestasi lnternasional xt

haruslah mendasarkan pada pendekatan keseimbangan (balance

approach) dengan memperhatikan kepentingan investor maupun
host state khususnya masyarakat lokal (interest based approach),
sehingga tidak hanya melindungi kepentingan investor semata

Qtro investor).
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BAB I

PENDAHULUAN

1. Latar Belakang Permasalahan

Indonesia merupakan salah satu penghasil tambang mineral

yang sangat potensial di Asia, diantaranya batu bara, timah, nikel,

emas, minyak dan gas bumi yang tersebar di seluruh kepulauan

archipelago. I Oleh karena itu, investasi pertambangan merupakan

sektoryang sangat penting dan memberikan dampak ataupengaruh

yang signifikan terhadap pembangunan ekonomi di Indonesia.2

Di tahun 2017, hasil tambang di Indonesia telah mendukung

pendapatan GDP di Indonesia sebesar 6.2 yo.3 Sejak tahun

1969, peraturan perundang-undangan di sektor pertambangan

mengandung politik nasional pemerintah untuk lebih memberikan

kemudahan-kemudahan guna menarik investor asing untuk

melakukan investasi di Indonesia.a Namun, tren ini telah

mengalami perubahan drastis dengan dikeluarkannya Peraturan

Pemerintah Nomor 23 tahun 2010 jo Peraturan Pemerintah Nomor

24 Tahun 2012. Bahkan, pemerintah Indonesia telah melakukan

perubahan yang cukup signifikan terhadap pengaturan di sektor
I Suria, Oentoeng, lnvesling in un lndonesian Mining Project A Legal

Inlroduclion, dapat diakses di : http://www.oentoen-g.suria.com/wp-content/

ll-web2.pdf, h. 10, diaksestanggal l2 Oktober20 li.
,lbid.
r lbid.
r Ibid.

1



pertambangan asing. Diantaranya adalah adanya kewajiban bagi

investor asing untuk melakukan divestasi atas saham atau kekayaan

yang dimiliki oleh pemegang ijin pertambangan asing setelah 5

hingga l0 tahun masa produksi kepada pihak lokal sebesar 5lo/o.s

Perubahan perundang-undangan ini tentu saja memberikan risiko

yang sangat tinggi bagi para investor.6

Berdasarkan hasil survey Fraser Inslitule, Indonesia

menduduki posisi yang ke 96 dari 96 yurisdiksi pertambangan

yang disurvey atas dasar policy potential index.T Hasil survey ini

menunjukkan bahwa kebijakan pertambangan di Indonesia tidak

memberikan daya tarik yang signifikan bagi investor. Faktor

utama yang menjadi penyebab adalah adanya ketidakpastian

hukum, yaitu regulasi yang cepat berubah dan tumpah tindih.s

peringkat Indonesia merosot karena ketidakpastian dalam
regulasi mengenai lingkungan dan ketidakpastian
mengenai administrasi, pemaknaan dan penerapan peraturan
yang ada.e

"Tingkat korupsi dan ketidakpastian karena pelibatan
pemangku kepentingan lokal dan perubahan peraturan

5 Peraturan Pernerintah No 23 Tahun 20 l0 tentang Pelaksanaan Kegiatan
Usaha Pertarrbangan Mineral dan Batu Bara yang dir-rbah dengan Peraturan
Pernerintah No. 24 Tahun 2012 tentang Perubaltan atas Peraturan Pemerintah
Nornor' 2f Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatart Usaha Pertambangan
Mineral dan Batubara.

oVivoda, Vlado& Terry O'Callaghan, Regimes, Mining lnvestment and
Regulatory Risk in the Asia Pasific Regiotrs : Cotrtparative Evaluation and
Policv lrnplications, dapat diakscs di : http://regulation.upf.edu/dublin-10-
papers/514.pdf, h.5.

7 Hidayat, Firman, lndonesia di Urutan Btrncit lrrvestasi Pertambangan,
Tempo Bisnis, l8 Maret 2013, dapat diakses di :http://www.temPo.col

Pertambangan. h.l.
s lbid.

" lbid.
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lingkungan membuat Indonesia sebagai tempat
investasi paling berisiko."ro

Risiko sebagai akibat adanya percepatan perubahan atas

peraturan perundang-undangan atau regulasi yang berdampak

negatif pada keamanan dalam pelaksanaan industri/bisnis

pertambangan bagi investor (regulatory risk) juga disebabkan

oleh tidak adanya rule of law dan juga risiko akibat lemahnya law
enforcement.rr Oleh karena itu, penting untuk melakukan analisis

dan evaluasi secara kritis terhadap rezim kebijakan dan peraturan

perundang-undangan di sektor pertambangan dalam upaya untuk
meningkatkan governance intrastructure dan mengurangi adanya

regulatory risk sebagai sarana untuk lebih meningkatkan arus

investasi di Indonesia.

Buku ini juga bertujuan untuk menganalisa secara kritis
apakah regime perundang-undangan di sektor pertambangan

asing di Indonesia sejalan dengan berbagai traktat investasi asing

yang telah diseakati oleh Pemerintah Indonesia, baik bilateral,

multilateral maupun regional dalam upaya untuk mewujudkan

globctl governancel2 di bidang investasi asing (Foreign Direct
Inve.vlment). Penelitian ini juga pada akhirnya akan memberikan

rekomendasi kebijakan bagi pemerintah untuk memperkecil

tingkat rcgulatory rist dalam upaya untuk lebih meningkatkan

arus investasi asing sektor pertambangan di Indonesia.

rclbid.

il lbid.
lr Peterson, Luke Eric (2005) The Global Governonce d FDI : MadQ o/f

in ,4ll Directiors, Friedrich-Ebert-Stiftung, Geneva, h 10.
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1.1. Rezim Pengaturan (Regulotory Regime) Investasi
Pertambangan di Indonesia

Rezim peraturan perundang-undangan di sektor

pertambangan dapat diartikan sebagai berbagai peraturan, baik

dalam bentuk undang-undang maupun delegated legislation yang

bertujuan untuk mengatur hubungan antara negara, investor dan

masyarakat lokal dalam kaitannya der,gan pemanfaatan sumber

daya mineral.rr Rezim peraturan perundangan di bidang industri

pertambangan mencerminkan berbagai kebijakan dari Para

pembentuk undang-undang dan penentu kebijakan yang mengatur

tentang sektor pertambangan. Rezim pengaturan ini merupakan

suatu bentuk gov e r nanc e inJi as truc ture y angmencerminkan situasi

politik, institusional dan hukum dari suatu negara (underlying

base or fotmdation of a system/stale).ta Kerangka hukum

investasi asing di bidang pertambangan banyak dipengaruhi oleh

kebijakan pemerintah suatu negara. Kualitas pengaturan yang

berkaitan dengan Foreign Direct Investment (selanjutnya disebut

dengan FDI) ini tentu saja secara signifikan akan mempengaruhi

arus investasi asing di suatu negara. Pengaturan yang kurang

memberikan perlindungan terhadap investor asing akan secara

signifikan lnengurangi arus FDI di sttatu negara-

Dari perspektifsistem hukum di Indonesia, peran pemerintah

sebagai pembuat kebijakan sangatlah vital dan menentukan.

Sebagai negara yang menganul civil law system, hukurn di

Indonesia dapat dikategorikan sebagai' policy based le gi's I cr I io n' .

rr Vivoda, Vlado, Assessment of the Governance Performance ol
the Regulatory Regime Coveming Foreign Mining lnvestment in the

Phillipine, dapat diakses di : http://www98.grifhth-edtr.auldspace/bitstrearni
handle/l 0072/36393/65340:l.pdf?sequence: l, h- I 5.

'r Ibid.
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15 Hal ini dikarenakan legislasi hanya memberikan pengaturan

secara umum, sehingga masih dimungkinkan untuk dilakukan
interpretasi.r6 Dalam konteks ini, masalah politik maupun

sosial sangat kuat memberikan pengaruhnya terhadap hukum
pertambangan di Indonesia. Akibatnya, seringkali terjadi konflik
antara fleksibilitas dan kepastian hukum di dalam pelaksanaan

peraturan perundang-undangan di sektor investasi asing di bidang

pertambangan. Khususnya, jika suatu aturan bersifat vague dart

ambigu (ambiguity) sangat memberikan keleluasaan pelaksanaan

kekuasan diskresi bagi para penegak hukum (legal authorilies).
Akibatnya, hal ini akan meningkatkan regulatory risk dalam

bentuk ketidakpastian hukum bagi investor asing di bidang
pertambangan.

Berdasarkan Pasal 33 Undang-Undang Dasar 7945, pada

prinsipnya, seluruh kekayaan alam merupakan milik seluruh
rakyat Indonesia sebagai pencerminan kedaulatan negara atas

bahan tambang.rT Konsep ini sebenarya merupakan salah satu

perwujudan dari prinsip 'permanent sovereignty over natural
resources' sebagai upaya untuk lebih memperkuat posisi

negara dalam hubungan intemasional dan untuk meningkatkan

pembangunan ekonomi dan sosial suatu negara.r8

" ... pe r mqne nl s ov e re i gn ty o/' p e op I e.y ove r nct lur al re s ourc e.s

v,ere molivated by lhe desire to .secure the bene.fits of natural
rs Suria, Oentoeng, op.cit., h. 6.
r6lbid.

lTAdrian Sutedi, Hukum Pertambangan- Sinar Grafika, Jakarta, 2012,h.24
IsNico Schrijver, Sovereignty Over Natural Resources, Balancing Rights

and Duties, Cambridge University Press, UK, 2008, h. l. Prinsip 'permanent
sovereignq, over nulural resources' seringkali dilawankan dengan prinsip
'pacta sttnt servanda'oleh para investor yang notabene berasal dari negara-
negara maju (indust ri al ized s I a I es).
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resource exploitationfor non self governing peoples. "te

Negara hanyalah sebagai pengelola atas kekayaan alam tersebut

untuk sebesar-bes arny a kemakmuran rakyat -20

"...kemalcrnuran ralgtat merupakan semangat dan cita-

cita akhir negara keseiahteraan (welfare state) yang

harus diwujudkan oleh negara dan pemerintah Indonesia-

Pengelolaan sumber daya alam merupakan salah satu

instrumen untuk mencaPainYa." 2t

Oleh karena itu, negara sebagai pengelola mempunyai

kewenangan untuk mengatur eksplorasi dan ekploitasi terhadap

kekayaan mineral, pengusahaan (mengurus) dan pengawasan'22

Diantara ketiga kewenangan negara di bidang pertambangan

sebagaimana tersebut di atas, aspek pengaturan merupakan hak

mutlak negara yang tidak boleh diserahkan kepada swasta dan

merupakan kewenangan yang paling utama. 23 Negara hanya

mempunyai hak untuk memberikan ijin bagi investor asing yang

akan melakukan investasi di bidang pertambangan di Indonesia.

2a Namun, ijin usaha pertambangan tidak berarti bahwa investor

menjadi pemilik atas bahan tambang yang diusahakan.25 Negara

tetap berdaulat atas bahan tambang.26 Kondisi ini tentu saja

akan mengarah pada intervensi dan kontrol dari negara yang

sangat dominan dalam pengeksplorasian sumber daya alam di

p lbid., h. 20.
20 Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945.

rr Adrian Sutedi, op.cit., h- 24.

" lbid., h. 25.
2r lbid.
2r Konsep ini harus dibedakan dari kepemilikan negara atas kekayaan

nrineral. Dalam konsep ini, maka kekayaan mineral dimiliki oleh negara.

2lAdrian Sutedi, op.cit., h,25.
ru Ibid.
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Indonesia (centrally planned economy). Kekuasaan diskresi

dari pemerintah pada akhimya akan mengarah pada tendensi

untuk lebih melindungi kepentingan nasional, investor nasional

atau penduduk lokal daripada investor asing ataupun MNC
(Mu I t ina t i o nal C o rp o r at i on) - Pengaturan di bi dang investasi asing

sektor pertambanganj ustru semakin rumit dengan diundangkannya

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Otonomi Daerah

dan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan

Mineral dan Batu Bara (selanjutnya disebut dengan Minerba) yang

memungkinkan adanya pendelegasian kewenangan pemerintah

pusat kepada pemerintah daerah. Akhinya, kondisi ini akan

semakin meningkatkan regulatory risk bagi para investor asing di

bidang pertambangan di Indonesia.

1.2. Regulotory Risk Pengaturan sektor Pcrtambangan
bagi InvestorAsing di Indonesia

Regulatory risk di sektor pertambangan dapat didefinisikan

sebagai risiko yang diakibatkan oleh kualitas dari regulasi/legislasi

industri pertambangan dan dari pelaksanaan atas peraturan (law

enforcemenl) yang mengakibatkan kerr-rgian ataLr dampak negatif

bagi investor (adverse change in lav, and regululion).21

Financiql loss exposure arising./i-om lhe likeliness lhat
regulalory agencies will make change.s in lhe current rules or
u,ill impose new rules that v,ill adver.sely e.//'ect the already
lrcrding posilions.2s

rTVivoda Ylado, Regimes, Mining Investntent oncl Rcgulator),Risk ln the
Asia Pacilic Regions: Contparalive Evaluotion ond Poli<'.t, lntplicotions, dapal
diakses di : http://regulation.upf.edu/dublin-10-papers/5l4.pdf. h. 9, diakses
pada tanggal l4 Oktober 20 I 3.

rs Black's Law Dictionary, dapat diakses (li http://thelawdictionary.org/
regulatory-risk/, diakses tanggal l3 Oktober 20 li

7



Ada beberapa kriteria yang dapat dikategorikan sebagai

regulatory risk di sektor pertambangan, diantaranya yaitu adanya

ketidakpastian hukum (legal uncertainty), tidak jelasnya suatu

peraturan perundang-undangan (lack of clarity), kurangnya

transparansi dalam pembuatan kebijakan (lack of transparancy),

termasuk pula duplikasi dan aturan yang bersifat kontraciiktif

antara pemerintah pusat dan daerah di sektor investasi asing di

bidang pertambangan. Ada beberapa indikator kriteria yang akan

dipergunakan untuk mengevaluasi regime peraturan perundang-

undangan sektor pertambangan di Indonesia, yaitu :2e

1. Clarity of Rules and Regulations;

2. Policy and Legal Uncertainty;

3. Regulatory Capacity / Eficiency;

4. Regulatory Transparency/Accountability ;
5. Regulatory Capture;

6. Regulatory Overlap/Confiicl ;
7. Effectiveness of Enforcement and Compliance

Mechanism;

B. Impartiality in Decision Making;

9. Independence .from Sectionql Inf{uence/Caplure qnd

Governmenl:

10. Investor Access to the Regulator:

ll. Other Stakeholders Access lo the Regttlcttor:

12. Public Access to Inforntation:

Permasalahan mengenai regulotory risk muncul jika aturan

formal memberikan pengaturan yang terlalu luas, ambigu

atau kontradiktif yang mengakibatkan tingginya kewenangan

diskresi dari para pembuat kebijakan sehingga menimbulkan
ro lbid.
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kerugian bagi pihak investor. Tingginya tingkat informalitas

dalam pembentukan kebijkan di bidang pertambangan akan

meningkatkan regulatory risk bagi para investor asing dan pada

akhirnya akan dapat mengurangi laju investasi asing di bidang

pertambangan di Indonesia.

l.3.Invcstasi Sebagai Bagian dari Rezim Internasional
Pengaturan FDI (Foreign Direct Investment)

Berdasarkan Traktat Investasi Internasional

Aksesi terhadap konvensi internasional di bidang FDI
merupakan salah satu bentuk komitment dari host states untuk

memberikan iklim investasi yang positif bagi investor asing

termasuk standar non diskriminasi.3o Bahkan dalam upaya

untuk memberikan perlindungan terhadap investor asing di

host states, seringkali dilandasi dengan perjanjian investasi

bilateral (Bilateral Investment Treaties/BlTs) dalam upaya untuk

memberikan safeguards dan kepercayaan bagi para investor asing

dalam melakukan investasi di suatu Negara atau sebagai sarana

perlindungan terhadap pelaksanaan investasi asing di suatu

negara. rr Pada prinsipnya, kesepakatan dalam bentuk perjanjian

investasi bilateral/regional maupun multilateral (Bilateral/
Regional Inveslment fi'euties) merupakan salah satu bentuk

review terhadap caltto doctrine yang lebih menitikberatkan pada

kedaulatan nasional (nulional sovereignty), integritas teritorial
r0 Orellana, Marcos (2Ol l\ lnvestmenl Agreement and Sustainable

Development : The Non Dicscriminotion Standard, Sustainable Development
Law & Policy (SDLP), Vol. XI, lssue 3, Washington College of Law, pp. 3

rlPritchard, Roberl.So./eguarcl.s For Foreign lnvestors in Mining,reprintfrom
lnternationaland Compalative M ineral l-aw and Policy (2005) Batisda Elizabeth
et.al (eds), Kltrwer Larv international, The Hague, available online at:http://

pdf, h. 12.
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(territorial integrity)dan non intervensi dan supremasi hukum dan

pengadilan nasional.32 Lahirnya perj anjian investasi internasional

merupakan suatu bentuk reaksi terhadap prinsip calvo doclrine

yang banyak dianut oleh negara yang sedang berkembang.

"The main obiectives of these treaties are: the promotion
of foreign investmenl; protection of acquired rights;
minimization of loss and risk in the case of expropriation

and dispute settleme nt.

"...they include rules on:the right of entry od the

establishment of a company: fair treatmenl: most favoured
national treatment and national treqlmenl: repatriation of
capital, profit and olher assets, the conditions applying to
expropriation and nationalization, including compensotion

standrds and to losses or damages due to wqr and
revolution: due process of law" and dispute settlement

through international arbitrotion- " .rj

Standard nasional investasi pada prinsipnyajuga merupakan

bagian integral dari rezim hukum investasi internasional yang

mengatur tentang standard intemasional (international minimum

standards).

Konvensi internasional yang memberikan pengaturan

terhadap perlindungan investor asing dalam pelaksanaan FDI

(investment protectiorz)rr, diantaranya yaitr-r : Convention on

Seltlement of Investmenl Disptttes (ICSID) yang merupakan

sarana untuk penyelesaian sengketa antara investor asing dan

pihak nasional. Selain itu, MIGA (the A4ultilateral Inveslment
r2Nico Schrijveq OP.cit., h- 176.
B lbid., h. l9l.
-' United Nations Conference on Trade and Development (UNCTAD)

(2003) Fore-ign Direct lnveslnent on Petlbrntancc Requiremenls : New

bvide'nce From Selected Countries, New York atrd Geneva, available online at

: hnp://unctad.org/en/Docs/iteiia20037-en pdf-.
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Guarant e e A ge ncy) Convention yang memberikan standard'fair
and stable slondards for the treatment of foreign inyesment'.35

Mengingat investasi asing sektor pertambangan juga merupakan

bagian dari regime internasional, maka perlindungan investor

asing juga telah dituangkan dalam bentuk Bilateral Investment

Protection Treaties (BITs) dalam upaya untuk mencegah risiko
non ekonomi, termasuk regulatory risk dan untuk meningkatkan

arus investasi asing bagi host stales.36 Bentuk perjanjian bilateral
lainnya adalah Trade and Investment Framework Agreement
(TIFA), Economic Partnership Agreement (EPA) dan Bilateral
Free Trade Agreement (BFTA).

Selain itu, ada pula perjanjian regional yang juga mengatur
tentang investasi asing, diantaranya adalah : North American Free
Trade Agreement CNAFTA), European Union, Energt Charter
Treaty (OECD). Bahkan, investasi juga diatur di dalam berbagai
perjanjian multilateral, seperti : Ilorld Trade Organization
(WTO), Multilateral Agreemenl on Investment (MAI), General
Agreement on Trade and Services (GATS), dan Trade Related
Investmenl Mecrsures (TRIMS), United Nations Conference on

Trude and Development (UNCruD), Organizationfor Economic
()o-ope rerl ion ctnd Development (OEC D).

r5 lbld. Lihat juga Cotula, Lorenzo (2010) lnvestment Contract and
S usta inable Deve lopment : How to make contract for fairer and more sustainable
natural resource investments, International lnstitute for Environment and
Developrnent, United Kingdom (UK).

'6Walde, Thomas (1999)The Effectiveness of lnterntttional Law Dicipline,
Rulas and Treaties in Reducing the Politicttl ancl Regulatory Risksfor Privote
Itt/i'uslrucltrt'e lnvestmenl in Developing Countrie.s, CEPMLPJournal, Volurne
5 - ava i la b le at : http://www,dundee.ac.uk/cepm I p/journal/htm l/vol5/article5-5.
htrrI



Indonesia, sebagai salah satu negara ASEAN juga telah

menandatangani beberapa perjanjian perdagangan bebas (Free

Trade Agreement) dengan beberapa negara secara internasional.ri

Berbagai FTA yang telah ditandatangani dan yang masih dalam

prosess (pra negosiasi) tersebut diantaranya adalah : ASEAN

Free Trade Agreement (AFTA), Indonesia-Japan Economic

Partnership Agreement (EPA), ASEAN - China FTA, ASEAN

- Korea FTA, ASEAN - India FTA, ASEAN - Australia-New

Zealand FTA, ASEAN - European Union (EU) FTA, dan

Indonesia - the United States of America FTA.38

1'erdapat beberapa prinsip-prinsip dasar yang dapat

mendukung terbentuknya kepercayaan (trust) bagi investor asing

untuk menanamkan modalnya di suatu negara (host states).

Prinsip-prinsip yang mengandung safe guard bagi investor asing

tersebut diantaranya adalah :

1. Equal Treatment, yaitu investor domestik maupun asing
diperlakukan secara sama (equal) di hadapan hukum,
berhak untuk mendapat kesempatan yzrng sama, investor
asing harus diperl akukan secara sama tanpa memperhatikan
negara asalnya, kecuali jika terdapat privilege melalui
perjanjian investasi bilateral dengan Indonesia.

2. Nasionalisasi dan Expropriation yaitu adanya jaminan
bahwa pemerintah tidak akan melakukan tindakan
nasionalisasi terhadap aset Qtroprietary right.s) milik
investor.

3. Transler dan Repatriasi,yaitu investor asing mempunyai
hak untuk mentransfer asetnya kepada pihak lain yang

dikehendaki.
17 Salamudin, Daeng, lnvesltnent in lndonesia, Neocolonialism and Ils

Deslrttction lo People Econonty, website : http://www-investas[ ilrdonesia.
com, h, 6, d iakses tanggal | 0 Oktober 20 I 3..

rs Ibid.
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Semakin populemya pembentukan perjanjian investasi
internasional baik regional maupun bilateral yang berisi klausula-
klausula standard yang unifurm dan selalu diperjanjika, dalam
perjanj ian investasi bilateral (Bilateral Investment Treaty/BIT)
sehingga ada yang beranggapan bahwa kalusula_klausula yang
biasa diperjanjikan tersebut dianggap sebagai suatu hukum
kebiasaan internasional (int ernat i o nal cus t om q ry I aw).Sedangkan
pendapat yang lain menyatakan bahwa perjanjian investasi bilateral
(BIT) tidak menciptakan norrna hukum intemasional, mengingat
BIT merupakan hasil dari suatu kesepakatan yang didasarkan
pada posisi tawar yang tidak seimbang (unequal bargaining
powers on a rake it or leave it basis).3e c)leh karena itu diperlukan
adany a perlindungan yang seimbang terhadap kepentingan pu bl ik
dan private (comprehensive barctncing and judiciar protection o/'
public and privale rights and obrigations).ao Daram peraksanaan
investasi yang melibatkan negara (state), pada prinsipnya terjadi
competing inrerests antara private interests pihak investor dan
public interests (kepentingan urnum) dari host state (negara tuan
rumah). Oleh karena itu, perlu adanyaperlindunganyang seimbang
antara hak dan kewajiban yang dimiliki oleh investor maupun
negara (ho.sl :;tate), terutama menyangkut perlindungan terhaap
hak-hak asasi manrsia (httmctn rights) dari masyarakat lokar yang
terkena dampak negatif usaha pertambangan dan peningkatan
kualitas hidup/ekonomi masyarakat lokar. oleh karena itu, isi
dari suatu traktat investasi internas ional harus diartikan atar,r

. 'i.Ni.o.Schrijver, Op.cit., h. t92. pendapat ini dipelopori oleh Sornarajah
dan Chowdury,



diinterpretasikan secara holistik dengan memperhatikan prinsip

keseimbangan perlindungzrr kepentingan investor dan host slate,

khususnya yang berkaitan dengan hak-hak masyarakat lokal. ar

"...the need for holistic trea\t interpretation balancing
intergovernmental rights and obligations with broader
constitutional principles; ...a treaty shall be interpreted in
good faith in accordance with the ordinary meaning to be

given the terms of the treaty in lheir context and in the lighr
of its object and purpose, constitutes one holistic rule..."'2

r lbid, h. 56.
rr lbid.
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BAB II
REGULATORYR'SK DAN

HUKUM PERTAMBANGAN DI
INDONESIA

1. REZIM PENGATURAN INVESTASI ASING SEKTOR

PERTAMBANGAN DI INDONESIA

Rezim pengaturan investasi sektor pertambangan

merupakan serangkaian peraturan (rules) yang dikeluarkan baik
oleh badan legislatif maupun badan eksekutif untuk mengatur
hubungan antara negara, investor dan masyarakat lokal dalam
kaitannya dengan pengelolaan sumber kekayaan alam di sektor
pertambangan.

Regulatory regime governing foreign mining investmenl
can be characterized as a sel of rules promulgated by
legislative and executive power in order to regulate the
relationship between the state, inve.stor.; and locals with
regard to mineral resources and reserves.lr

Rezim pengaturan di bidang industri pertambangan mencerminkan
kebijakan-kebijakan pembentuk undang-undang yang rnengatur

sektor pertambangan. Dengan kata lain, rezim pengaturan sektor
pertambangan ini merupakan bagian integral dari go.vernance

infi'cr,structure yang mencakup bidang politik, institusional
(kelembagaan) dan hukum yang berlaku di suatu negara tertentu
ra Kerangka hukum pengaturan investasi asing di bidang

rr Vivo, Ylado, op.cit., h- ll
11 Ibid.



pertambangan sangat dipengaruhi oleh kebijakan pemerintah

suatu negara. Kualitas rezim pengaturan investasi pertambangan

mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap keputusan investor

untuk menanamkan modalnya di suatu negara' Semakin rendah

tingkat kemudahan pengaturan investasi dapat mengakibatkan

penurunan arus investasi asing (FDI inflow)'

Definisirezimpengaturaninvestasisektorpertambangan

di Indonesia sangatlah luas karena mencakup berbagai bentuk

peraturan perundang-undangan sebagaimana diatur di dalam Tap

MPR No. IIIA4PR/2000 yang mencakup legislasi, termasuk dan

tidak terbatas pada uuD 1945, Undang-Undang sebagaimana,

termasuk pula delegated legislatioru seperti Peraturan Pemerintah,

Keputusan Presiden, Keputusan Menteri, dan Peraturan Daerah'

Oleh karena itu, rezim pengaturan (regulatory regime) sektor

pertambangan di Indonesia tidak hanya berkaitan dengan produk

legislatif semata, tetapi termasuk juga berbagai regulasi yang

dike luarkan o lehbadan eksekutif. Bahkan, kompleksitas pengaturan

rezimpertambangan di Indonesia semakin tinggi dengan adanya

desentralisasi sejalan dengan pemberian kewenangan daerah

di sektor pertambangan berdasarkan Pasal 7 Undang-Undang

Nomor 4 'fahun 2009 tentang Mineral dan Batu Bara (selanjutnya

disebut dengan UU Minerba). Akibatnya, regulasi di tiap propinsi

maupun kabupaten juga lnempunyai peran yang sangat signifikan

di sektor pertambangan- Adanya kewenangan pemerintah pusat

maupun pemerintah daerah dan kabupaten telah ditcgaskan di

dalam Undang-Undang Minerba.a5 Lttasnya rezim pcngaturtrn

industri pertarnbangan pada akhirnya akan mengakibatkan

r: Lihat Pasal 6 dan 7 Undartg-Undang No' 4 Tahun 2009 tentatrg M incral

dan Batu Bat-a.
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inkonsistensi, tumpang tindih (ov e rl ap), ketidakpastian hukum

atau bahkan pengaturan yang saling kontradiksi antara regulasi

yang dikeluarkan oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah.

Pada akhirnya kondisi ini akan meningkatkan risiko (regulatory

risk) bagi para investor di sektor pertambangan.

Dari perspektif sistem hukum di Indonesia, peran

pemerintah pusat dan pemerintah daerah sebagai penentu

kebijakan di sektor pertambangan sangat menentukan. Sebagai

negara yang menganut civil law system, hukum di Indonesia

dapat dikategorikan sebagai 'policy based legislation'a6, yaitu

aturan undang-undang hanya mengatur hal-hal secara umum,

sehingga terbuka kemungkinan adanya interpretasi yang sangat

luas.aT Dalam konteks ini, unsur politik dan sosial sangat

mempengaruhi hukum pertambangan di Indonesia. Hal ini
mengakibatkan adanya konflik antara fleksibilitas dan kepastian

hukum yang berkenaan dengan pelaksanaanrezim pengaturan di

sektor pertambangan. Khususnya, jika suatu ketentuan di dalam

undang-undang terlalu luas, kabur, ambigu atau kontradiksi, hal-
hal tersebut dapat membuka kemungkinan adanya kewenangan

diskresi (discretionory power) dari aparat penegak hukum (legal

authorities). Tingginya tingkat kewenangan diskresi dalan-r

menginterpretasikan isi suatu peraturan perundang-undangan

akan mengarah pada tingginya tingkat informalitas yang akan

mempengaruhi tingkat kepastian hukum pada rezim pengaturan

industri pertambangan di Indonesia.

Berdasarkan Pasal 33 ayat (3) UUD 1945, pada prinsipnya

bumi dan air dan semua kekayaan alam yang terkandung di
16Suria, Oentoeng, op.cit ,h. lO
!1 Ibicl.
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dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-

besar kemakmuran rakyat. Dengan kata lain, kekayaan alam

termasuk bahan tambang yang terkandung di bumi Indonesia

merupakan milik dari rakyat Indonesia, sedangkan negara hanya

mempunyai hak untuk mengelola kekayaan alam tersebut untuk

sebesar-besar kemakmuran rakyat. Pasal 33 ayal (3) UUD 1945

merupakan nilai filosofis yang menjadi dasar ftlndamental dalam

pengaturan industri pertambangan di Indonesia. Landasan filosofis

ini selajutnya dipertegas di dalam UU Minerba yang menyatakan :

"Mineral dan batu bara yang terkandung dalam wilayah

hukum pertambangan Indonesia merupakan kekayaan alam

tak terbarukan sebagai karunia Tuhan Yang Maha Esa yang

mempunyai peranan pentrng dalam memenuhi hajat hiciup

o.urrg banyak, karena itu pengelolaannya harus dikuasai

olehnegarauntukmemberinilaitambahsecaranyatabagi
perekonomian nasional dalam usaha mencapai kemakmuran

ian kesej ahteraan rakyat secara berkead i lan'"a8

Negara merupakan wakil dari rakyat Indonesia yang

bertugas untuk mengatur ekplorasi dan eksploitasi atas sumber

daya alam yang ada di Indonesia. Oleh karena itu, negara tidak

mempunyaihakuntukmengalihkanatautrrentransfersumber
daya alam kepada investor. Berdasarkan amarlat Pasal 33 ayat (3)

uuD 1945, eksplorasi dan eksploitasi srrmbet--sumber rnineral di

Indonesia harus ditujukan untuk sebesar-bcsarnya kemakmuran

rakyat. Negara hanya mempunyai hak untuk rnemberikan ijin

terhadap investor. re

rs Salim HS, Httktrnt Pan)'elesaitrn Sengkelo P ert onr hongan cli Indones i a,

Pustaka Reka Cipta, Bandung. 201i, h' 66'
{,Konsepiniharusdibedakandarikepemilikannegaraatassumber-sumber

mineral. Pada sistem lrukum ini, sumber daya rnineral dimiliki oleh negara'

18
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Penguasaan negara atas sumber daya minyak dan gas bumi

juga ditegaskan di dalam Pasal 4 (l) Undang-Undang Nomor 22

Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi (selanjutnya disebut

dengan UU Migas) yaituminyak dan gas bumi sebagai sumberdaya

alam strategis tak terbarukan yang terkandung di dalam wilayah

hukum pertambangan Indonesia merupakan kekayaan nasional

yang dikuasai negara- Kondisi ini tentu saja akan mengarah pada

kontrol negara yang sangat besar terhadap industri pertambangan

di Indonesia. Bahkan negara./pemerintah melalui suatu regulasi

mempunyai kewenangan diskresi untuk memberikan preferensi

kepada investor lokal daripada investor asing.

Rezim regulasi di bidang investasi pertambangan semakin

komplek dengan adanya kewenangan pemerintah daerah dalam

kerangka otonomi daerah. Hal ini tentu saja akan meningkatkan

risiko (regulatory risk) bagi investor sebab masing-masing

pemerintah daerah mempunyai kewenangan untuk menerbitkan

regulasi sektor pertambangan yang seharusnya hukum harus

menciptakan kepastian (c e r t a i n ty) dapat dipre dlksi Qtre di c t a b i I i ty)

dan keadilan Qfairness). Akibatnya, permasalahan menyangkut

aclanya duplikasi dan kontradiksi pengaturan pertambangan antara

pernerintah pusat, propinsi maupLrn kabupaten seringkali terjadi.

2. KBRANGKA HUKUM INVESTASI ASING SEKTOR

PERTAMBANGAN DI INDONESIA

Secara umum, perlindungan pelaksanaan investasi asing di

Indonesia telah diatur di dalam Pasal 3 jo Pasal 4 sampai Pasal

8 Undang-Undang Nomor 25 Tahurn 2007 tentang Penanaman



Modal (selanjutnya disebut dengan UUPM). Kebijakan dasar

penanaman modal bahwa Pemerintah menjamin kepastian

hukum, kepastian berusaha dan keamanan berusaha bagi penanam

modal sejak pengurusan perizinan sampai dengan berakhimya

kegiatan penanaman modal sesuai dengan ketentuan perundang-

undangan.5o Bahkan lebih lanjut ditegaskan bahwa Pemerintah

memberi perlakuan yang sama bagi penanam modal dalam

negeri dan penanam modal asing dengan tetap memperhatikan

kepentingan nasional.ir Jika dicermati dari ketentuan tersebttt.

maka kalimat yang berbunyi "...dengan tetap memperhatikan

kepentingan nasional" n-renunjukkan bahwa kerangka kebijakan

maupun regulasi di bidang penanaman modal bisa berubah jika

kepentingan nasional menghendaki. Konsep ini juga merupakan

perwujudan dari prinsip kedaulatan negara atas sumber daya alam

(naturctl resources) sebagaimana ditegaskan di dalam Pasal 33

ayat (3) UUD 1945 sebagai dasar filosofis kebijakan ekonomi

nasional Indonesia-

Prinsip 'permanenl sovereignty over natural resources'

juga berpengaruh terhadap kerangka hukum pertambangan

di Indonesia. Bahkan hukum pertambangan telah berevolusi

dan mengalami perubahan yang sangat fundamental, terutama

setelah dikeluarkannya Undang-Undang Minerba. Posisi

negara yang lenrah dalam UU No.ll11967 inilah yang berusaha

untuk dirubah oleh pemerintah dan DPR melalui tlU Minerba.

Akibatnnya. telah terjadi perubahan rezim dalatn tata kelola

industri tambang mineral dan batu bara nasional yang bersifat

sangat fundamental, yaitu dati tezim kontrak/per.lanjian diubah

50 Lihat Pasal 4 a),at 2 (b) UUPM
5l Lihat Pasal .l ayat2 (a) UUPM
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menjadi rezimperizinan. Oleh karena itu, dengan diundangkannya

UU Minerba maka istilah-istilah seperti KK (Kontrak Karya),

PKP2B (Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batu

Bara dan KP (Kuasa Pertambangan) diganti menjadi Izin Usaha

Pertambangan (selanjutnya disebut dengan IUP). Adapun bentuk

IUP dibedakan menjadi 2 (dua) tahap yaitu IUP Eksplorasi

(penyelidikan umum, eksplorasi dan studi kelayakan) dan IUP

Operasi Produksi (konstruksi, penambangan, pengolahan dan

pemurnian, serta pengangkutan dan penjualan)-52 Demikian juga

di dalam bidang pertambangan minyak dan gas bumi, kegiatan

eksplorasi dan eksploitasi (kegiatan usaha hulu) dilakukan dengan

melalui mekanisme Kontrak Kerjasama antara pihak investor

dengan pihak pemerintah yang dalam hal ini diwakili oleh Badan

Pelaksana (BP Minyak dan Gas Bumi), yang sangat berbeda dengan

sistem konsesi.sr Namun dengan adanya putusan Mahkamah

Konstitusi Nomor 36lPUU-Xl20l2 yang menyatakan bahwa

Badan Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi

(BP Migas) bertentangan dengan UUD 1945 (Inskonstitusional),

akhirnya BP Migas dibubarkan dan dibentuklah Satuan Kerja

Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi

(SKK Migas).i'

Secara historis, rezim pertambangan di Indonesia telah

dimulai sejak masa penjajahan Belanda berdasarkan Indische

sr Lihat Pasal i6 [.lU Minerba
s'Lihat Pasal ll ayat (l) UU Migas.

'r [,ihat Peraturarr Presiden Nornor 9-5 Tahun 2012 tentarrg Pcrtgaliharr
Pclaksarraan Tugas dan lrungsi Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi dan
Peraturan Plesiden Nomor 9 Tahun 2013 tentang Penyelengaraan Pcllgelolaan
Kegiatan t.Jsaha Hulu Minyak dan Gas Btrmi (Perpres SKK Migas). l-ilrat.luga
Peratur-an Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral RI Nornor 9 lahun 20Il
tentang Organisasi dan Tata Kerja SKK Migas.



Mtjn Wet 1899 yang telah diadakan perubahan pada tahun 1904

dan 1918. Namun, hukum pertambangan produk kolonial ini

memunculkan iklim investasi yang bertentangan dengan filosofi

Pasal 33 UUD 1945 mengingat sebagian besar keuntungan dari

sektor ini hanya dinikmati oleh pemerintah kolonial Belanda dan

tidak rnenunjang pengembangan masyarakat lokal secara sosio

ekonomi. Berdasarkan Pasal 5 (a) Indische Mijn Wet (selarfutnya

disebut IMW), Pemerintah Hindia Belanda berwenang untuk

melakukan eksplorasi dan eksploitasi serta mengadakan kerjasama

dengan perusahaan minyak dengan sistem konsesi (concession

authority).5s

Dengan sistem konsesi, perusahaan pertambangan tidak
hanya diberikan kuasa pertambangan, tetapi diberikan pula
hak menguasau hak atas tanah.56

Berdasarkan sistem konsesi ini, keuntungan hanya

diperuntukkan bagi pemerintah Hindia Belanda, sedangkan

pemerintah Indonesia tidak mendapat pembagian yang setimpal

atas operasi minyak asing menurut perjanjian konsesi dan

peraturan perpajakan yang berlaku.5T Hal ini terbukti dengan

adanya hasil penelitian DPR yang menunjukkan bahwa beberapa

ladang minyak di Sumatera Utara dapat dinasionalisasi dengan

pembayaran ganti rugi.5s IMW merupakan perangkat hukum

yang dijadikan sebagai upaya untuk mengukuhkan penguasaan

pemerintah Belandaterhadap bahan galian yang bernilai ekonomis

tinggi dan strategis.j" Oleh karcna itu, lahirnya Undang-Undang

ssAdrian Sutedi, op.cit., h. 50
s6 Ibid.
5? Ibid., h. 51.
58 lbid.
5'Ibid., h.53.

Nomor 37 Prp Tahun 1960 tentang Pertambangan (selanjutnya

disebut dengan UU 37/Prp/1960) merupakan upaya untuk

menggantikan IMW.60 Berdasarkan UU pertambangan 1960,

sistem konsesi diubah dengan Kuasa Pertambangan.6r Lebih

lanjut, Kuasa Pertambangan lebih dipertegas dan dipersempit

pelaksanaannya berdasarkan Undang-Undang Nomor 44 Prp

Tahun 1960 (selanjutnya disebut dengan UU 44lPrp/1960) yang

mana Kuasa Pertambangan Minyak dan Gas Bumi dilaksanakan

oleh negara, dengan perusahaan negara sebagai pelaksana atau

pemegang kuasa pertambangan. 62 Akibatnya, dengan adanya UU

44lPrp/1960 tidak ada lagi perusahaan pertambangan asing yang

mempunyai hak pertambangan atas wilayah Indonesia, dan hanya

perusahaan negara yang mempunyai hak tersebut.63 Keterlibatan

kontraktor asing hanya dimungkinkanj ika negara tidak mempunyai

kemampuan teknologi maupun permodalan melalui Kontrak
Karya dimana perusahaan pertambangan asing bertindak sebagai

kontraktor perusahaan negara.6a Akibatnya, beberapa perusahaan

pertambangan asing dengan adanya UU 44/Prp/1960 seluruh aset

perminyakan dan gas bumi yang sudah terikat dengan kontrak

karya kembali dikuasai negara yang pengelolaannya dilakukan

rnelalui perusahaan negara, yaitu PN Pertamina (kepemilikan

Pemerintah dan Shell).65 Sejak dikeluarkannya UU Nomor 8

Tahun I 971, pertamina berubah menjadi satu-satunya perusahaan

negara pemegang Kuasa Pertambangan di indonesia. Berdasarkan

Utl No. 8/1971, Pertamina dapat rnengadakan kerjasama dengan
u0 lbid.
6r tbid., h. 54.
62 Lihat Pasal 3 UU 44/Prp/ 1960..
6rAdrian Sutedi, op.cit., h. 54.
6. Ibid.
ui lbid., h. 55 Lihat juga PP Nonror' 3 Tahun 196 I
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pihak lain dalam bentuk kontrakproduction sharing (kontrak bagi

hasil) dengan syarat tertentu dan berlaku setelah disetujui Presiden

untuk kemudian diberitahukan kepada DPR.66 Namun dengan

dikeluarkannya UU Nomor 22Tahun200l tentang Migas, negara

tetap sebagai penguasa atas migas tetapi pelaksanaannya dilakukan

oleh pemerintah sebagai pemegang kuasa pertambangan.6T Kuasa

pertambangan adalah wewenang yang diberikan negara kepada

pemerintah untuk menyelenggarakan kegiatan eksplorasi dan

eksploitasi.68 Konsep ini berbeda dengan pengaturan di dalam

UU No. 44/Prpll960, dimana yang memegang kekuasaan

pertambangan adalah perusahaan negara yaitu Pertamina. 6e

Meskipun kegiatan hulu (eksplorasi dan eksploitasi) dilakukan

melalui kontrak kerja sama7o, namun kepemilikan sumber daya

alam tetap berada di tangan pemerintah dengan pembagian

keuntungan yang lebih besar bagi negara untuk dipergunakan

sebesar-besarnya kemakmuran rakyat-7r

Setelah masa kemerdekaan, pemerintah mengeluarkan

Undang-Undang Nomor I I Tahun 1967 tentang Hukum

Pertambangan (selanjutnya disebut dengan UU Pertambangan

1967). Berdasarkan Bab V Pasal l5 UU Pertambangan I 967, ijin
perlanrbangan disebut dengan'Kuasa Pertarnbangan' (KP) hanya

dapat diberikan kepada perusahaan nasional sebagai perwujudan

semangat nasionalisme setelah masa penjajahan Belanda.

66 Lihat Pasal l2 tJU No. 8 Tahun l97l .

67 t-ihat Pasal 4 ayat I dan ayat 2 UU No.22 Tahtrn 200 I tentang Migas.
os Lihat Pasal I angka 5 UU No. 22 Tahun 200 I tentang Migas.
u'Adriarrus Sutedi, op.cit., h. 59.

"' Lihat Pasal 6 ayat I UU No. 22 Tahun 200 I tentang Migas.

'l t.ihat Pasal 6 ayat2 jo Pasal I angka l9 UU No.2a Tahtrrr 2001 tentang
Migas.
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Perusahaan milik asing tidak diberikan ijin untuk melakukan

ekplorasi dan eksploitasi pertambangan di lndonesia. Larangan

ini secara tegas dituangkan di dalam Pasal l2 UU Pertambangan

1967 yangmenyatakan bahwa pemegang ijin pertambangan harus

Warga Negara Indonesia (WNI). Hal ini menunjukkan bahwa

kepemilikan atas ijin pertambangan (KP) hanya terbatas diberikan

kepada WNI sedangkan perusahaan asingtidak dapat memperoleh

ij in pertambangan. Hanyaj ika eksplorasi pertambangan tidak dapat

dilakukan oleh perusahaan nasional dikarenakan keterbatasan

kemampuan teknologi, pemerintah dapat menunjuk perusahaan

asing melalui pembentukan Kontrak Karya dimana pemerintah

Indonesia mengadakan kontrak dengan investor nasional/asing

untuk melakukan eksplorasi dan ekploitasi pertambangan di
Indonesia. 72 Berdasarkan sistem Kontrak Karya (Contracl o.f

Work/C oW) Can Kontrak Karya BattBara (Coal Contract ofWork/
CCoW), perusahaan atau investor asing dapat melakukan usaha

pertambangan di Indonesia. Namun, untuk dapat melakukan sistem

Kontrak Karya dalam rangka melakukan usaha pertambangan,

investor asing harus membeniuk perusahaan PMA yang dibentuk

berdasarkan hukum lndonesia. Meskipun kondisi ini di satu sisi

menunjukkan iklim resktriktif dan nasionalisme terhadap iklim
investasi pertambangan di era tahun 1967-an7'', namrrn disisi lain

masih terdapat ideologi kapitalistik yang mendasari inrplementasi

neo liberalisme investasi pertambangan khusunya terkait dengan

sistem Kontrak Karya di masa Orde Baru. Model Kontrak Karya

antara Pemerintah Indonesia dan perusahaan/invcstor asing

merupakan cerminan implementasi neoliberalisrne industri

7'? Lihat Pasal l0 ( l) Undang-Undang No- I I Tahun 1967 rentang
Pertambangan.

1t lbid.



pertambangan sebab perusahaan pertambangan asing mendapat

jaminan sepenuhnya dari Pemerintah terhadap risiko politik

maupun perubahan peraturan perundang-undangan, termasuk dan

tidak terbatas pada jaminan tidak akan mengalami nasionalisasi,

klaim hak milik atas wilayah pertambangan, terbebas dari ancaman

pembatalan kontrak dan aturan rigid di bidang perpajakan.Ta

Akibatnya, perusahaan asing dapat melakukan akumulasi kapital

tanpa harus mendapat gangguan. Sebagai contoh Kontrak Karya

antara Pemerintah Indonesia dengan PT Freeport Mc Moran

yang mana pemerintah memberikan berbagai kemudahan yang

menguntungkan pihak investor dengan mengabaikan kepentingan

masyarakat lokal sebagaimana diamanatkan oleh Pasal 33 UUD

1945. Bahkan, draft Kontrak Karya ditentukan dan dibuat sepihak

oleh pihak Freeport sehingga lebih memberikan posisi ekonomi

yang lebih menguntungkan investor asing dengan mengorbankan

kesejahteraan ekonomi dan sosial masyarakat lokal-75

7{ Anonim, Liberalisasi luvestasi di Indonesia ( I ), Kon.rpasiana, l7 Februari
2013, dapat diakses di : http://politik.kompasiana.corn/2o13/02117lliberalisasi-
investasi-di-indonesia-535750.htm l, h. 2,

,s Ibid.
?6 Turius, Kepentingan Anrcrika, lndonesia, Bclanda dan PBB Kronis

p-bb-kroni s-pe langgaran-ham-di-papua-i 8 8i i 8. htrn l, h' I -

berakibat masuknya perusahaan multinasional (Multinational

Corporations) ke Indonesia, diantaranya adalah PT Freeport

McMoran Gold and Copper, Exxon-Mobil, Rio Tinto, Newmont,

Dutch-Shell, Conoco Oil, Petro China.11 Salah satu bentuk

liberalisasi kebij akan ekonomi ini nampak di dalam sistem Kontrak
Karya dalam industri pertambangan, khususnya tambang mineral

dan batu bara. Dengan lahirnya sistem Kontrak Karya telah

mengurangi kewenangan Pemerintah sebagaimana diamanatkan

oleh Pasal 33 UUD 1945 yang memuat politik ekonomi nasional.

Pihak Pemerintah yang diposisikan sebagai kontraktan mempunyai

kewajiban untuk melaksanakan isi kontrak berdasarkan prinsip
'pacta sunl servanda' meskipun sebenarnya kontrak yang

disepakati merupakan produk dari adanya kedudukan yang tidak
seimbang (unequl bargaining pou,er) antara para pihak.

Sejak diundangkannya Undang-Undang Minerba,

pemerintah telah merubah sistem kontrak karya menjadi sistem

perizinan sehingga lebih memperkuat posisi Pemerintah sebagai

pengelola sumber daya mineral berdasarkan amanat Pasal 33

(3) UUD 1945. Namun, Pemerintah juga membuka peluang

investasi di bidang pertambangan kepada investor asing maupun

lokal, yang merupakan salah satu implikasi era globalisasi.

Jika diperbandingkan dengan UU Pertambangan 1967, UU
Minerba mengatur tentang sistem terpadu (unified system)

dalam pemberian ijin pertambangan yang dikenal dengan Ijin
Usaha Pertambangan (lUP) dan menghapuskan sistem Kontrak

Karya. Ijin Usaha Pertambangan terbuka dan dapat diberikan

baik kepada perusahaan/investor nasional maupun investor

asing. Namun, sistem keterbukaan terhadap investor asing ini
?7 lbid.
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Kebijakan penanalnan modal asing, khususnya di sektor

pertambangan sebagaimana tertuang di dalam [iU Nomor I

Tahun 1967 tentang Penanaman Modal dan UU Nomor I I Tahun

1967 telah memberikan paket kebijakan ekonomi yang sangat

rnenguntungkan bagi para investor asing.76 Bahkan kedua paket

kebijakan ekonomi ini dapat dikatakan sebagai tonggak lahimya

liberalisasi ekonomi di bidang investasi pertambangan yang



tidaklah tak terbatas. Undang-Undang mewajibkan investor asing

sektor pertambangan untuk melakukan divestasi atas sahamnya

kepada Pemerintah Indonesia, pemerintah daerah, BUMN atau

perusahaan nasional setelah sepuluh tahun masa produksi.T8

Bahkan, berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 201 0

tentang Pelaksanaan Bisnis Pertambangan sebagaimana dirubah

dengan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2012 ditentukan

bahwa investor/perusahaan asing sektor pertambangan pemegang

IUP (Ijin Usaha Pertambangan) wajib melakukan divestasi saham

sebesar 5l%o dalam waktu 5 hingga 10 tahun masa produksi-

Ketentuan hukum ini merupakan salah satu upaya pemerintah

untuk menghindari kepemilikan oleh perusahaan/investor asing

atas industri sektor pertambangan di Indonesia yang dilandasi

dengan dasar filosofi sebagaimana diatur di dalam Pasal 33 UIID

1945. Sistem IUP yang diatur di dalam UU Minerba tidak lagi

memberikan perlakuan istimewa bagi investor asing, sehingga

mereka tidak lagi steril terhadap berbagai risiko politik Qtolitical
risft) maupun risiko perubahan peraturan perundang-undangan

(regulator-v risk) dankebijakan sektor perlambangan yang berlaku

di lndonesia. Hal ini tentu saja berbeda dengan sistem Kontrak

Karya sebagaimana diatur di dalam UU Pertambangan 1967 yang

mana pemerintah menjadi pihak dalam kontrak 1'ang tentu saja

kondisi ini akan mengurangi posisi pemerintah yang notabene

mewakili negara di dalam pengelolaan sumber daya mineral untuk

sebesar-besaffrya kemakmuran rakyat. Di bidang pertambangan

rninyak dan gas bumi, badan usaha mempunyai kewajiban untuk

nrenyerahkan paling banyak 25o/o bagtannya dari hasil produksi

rs Lihat Pasal 112 Undang-Undang No. 4 Tahun 2009 tentang Miueral dan

Batu Bara.
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migas untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri.Te Ketentuan

ini juga merupakan upaya untuk menghindari kelangkaan migas

di dalam negeri sebagai amanat dari Pasal 33 UUD 1945 demi

sebesar-bes arny a kemakmuran rakyat.

Jika dicermati, telah terjadi pergeseran paradigma dalam

pengaturan industri pertambangan di Indonesia- Melalui UU

Minerba, pemerintah berupaya membuka peluang investasi

asing sektor pertambangan di Indonesia, tetapi dengan adanya

kewajiban divestasi atas saham melalui penjualan saham kepada

pemerintah pusat dan daerah, BUMN dan badan swasta nasional.

Kebijakan ini ditujukan untuk menghindari kepemilikan asing

atas industri sektor pertambangan di Indonesia- FIal ini tentu saja

akan memberikan peluang bagi pihak nasional untuk menguasai

pengusahaan pertambangan nasional. Akibatnya, pada akhirnya

sektor pertambangan di Indonesia akan bisa mandiri dan tidak

berada di bawah penguasaan investor asing. Selain itu, kebijakan

tentang kewajiban untuk melakukan divestasi saham juga

memberikan peluang yang sama kepada para investor nasional

untuk melakukan bisnis pertambangan. Selain itu, konsesi atas

eksploitasi dan eksplorasi pertarrrbangan harus dilakukan dengan

proses tender untuk lebih memberikan transparansi, yang tentu

saja berbeda dengan sistem Kontrak Karya di masa Orde Baru.

UU Minerba juga berupaya untuk mewujudkan pengelolaan

tamban.u yang berorientasi pada pembangunan yang berkelanjutan

(strs'lctincrble clevelopmenl) yaitu dengan adanya penentLlan

rvi I ayah pertambangan.

7'' l-ihat Pasal ?2 ayat ( l) UU Migas



Dengan lahirnya UU Minerba, maka telah terjadi pergeserzrn

di dalam pengelolaan sektor pertambangan di Indonesia, yaitu

dari rezim kontrak yang mendudukan negara sebagai mitra bisnis

menjadi rezim perijinanyang memberikan kewenangzrn yang lebih

pada negara untuk menentukan hak eksplorasi dan eksploitasi atas

sumber daya alam di Indonesia.

"...Kuasa Pertambangan (KP) lebih bersifat publik,
sedangkan PKP2B atau Kontrak Karya bersifat perdata
dan merupakan kesepakatan bersama antara pemerintah
dengan kontraktor. Berdasarkan asas pacta sunt servanda,
asas penghormatan terhadap kontrak meliputi seluruh terms
and conditions yang tercantum dalam kontrak. Perubahan
tertns and conditiors kontrak hanya dimungkinkan apabila
didasarkan atas kesepakatan para pihak yang kemudian
dituangkan secara resmi dalam bentuk amandemen
kontrak." 80

Pada prinsipnya, lahirnya UU Minerba merupakan suatu bentuk

upaya untuk melindungi kepemilikan atas kekayaan tambang di

Indonesia. Sistem Kontrak Karya di sektor pertambangan mineral

dan Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara

(PKP2B) dan Kuasa Pertambangan (KP) di sektor pengusahaan

pertambangan batu bara mendudukkan negara dalam posisi yang

sangat lemah ketika berhadapan dengan perusahaan multinasional

atau investor asing. khususnya dalam hal pembaharuan kontrak,

penentuan royalty, perpajakan nlaupun perlindungan terhadap

lingkungan hidup.

Dalam kaitan investasi asing dalam hubungannya dengan
kontrak karya atau PKP2B. Indonesia telah meratifikasi
Inlernational Convention on the Seltlement o.f Inveslmenl
Disputes Betv,een Stales ctnd Ncttionals for other Stales

30
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(ICSID) yang telah diratif,kasi melalui UU No. 5 Tahun
1986, sehingga pelanggaran terhadap kontrak kerjasama
dengan investor asing berakibat pemerintah dapat digugat
di lembaga arbitrase internasional (ICSID).81

Melalui dikeluarkannya UU Minerba, maka sistem kontrak karya,
PKP2B maupun KP dihapuskan dan diganti dengan Izin Usaha
Pertambangan (IUP) sebagaimana diatur dalam pasal 36 UU
Minerba yang terdiri atas dua tahap yaitu : IUP eksplorasi yang

meliputi penyelidikan umum, eksplorasi dan studi kelayakan dan
IUP Operasi Produksi yang mencakup konstruksi, penambangan,
pengelolaan dan pemurnian serta pengangkutan dan penjualan.

Dalam rezim perizinan, negara sebagai pengelola sumber daya
alam menduduki posisi yang lebih kuat dibandingkan dengan

investor/perusahaan tambang, mengingat negara mempunyai
kewenangan untuk menerapkan sanksi administratif mulai dari
penghentian sementara kegiatan tambang bahkan pencabutan IUp
sebagaimana diatur di dalam Pasal l5l ayat (2) UU Minerba.

Tabel I berikut ini merupakan identifikasi perubahan yang

telah dilakukan oleh pemerintah dalam rezimpengaturan investasi

sektor pertambangan beserta implikasinya terhadap kebijakan
pertambangan di Indonesia.

8r lbid., h. g9



Table l.
No Aturan Pertanbangan lnrplikasr kebijakan

lnl$Lllc Mtin Wer fahtn 1899 sebagairnaa

dirrrbalr talrun 1904 dan l9l8'
Aturan pertambangan int dittndangkan oleh Pemerintah

Kolonial Belanda Meskipun UU ini memberikan

akses bagi investor asing to !nelakrrkan investasi sektor

pertarnbangil di Indonesia, namrrn tidak membsikan

perlindunga (proteksi ) terhadap kepentingan nasional,

khususnya perlindrrrgan terlladaP hak ekcnomi dan

sosial dari masyarakat lokal Produk kolonial ini

lebih memberikan keilnluntsan sccara ekonomis bagi

Pernerinlah Belanda Balrkarr anandemen tahun 1904

menegckatr bahrva lrak konsesi hanya dapat diberikan

kepada Warga Negara tlelanda, penduduk Netherlands

Easl lndies atau pcrusahail yang didirikan rnenurul

hukunr yang berlaku di tlre Nelherlands East lndies

Arnandernen Taltun l9l8 rnernberikan akses inveslasi

bagi non Belanda tetapr hanl'a diberikan.iangka rvakttt

selama 40 lahun, sedangkan bagi Warga Negara

Belanda alau pertrsaltaan yang didirikan dengan

hukrun Belanda diberrkan jangka rvaktu pengelolaan

selaDra 7i tahun Akibal da;i hak konsesi, maka

penerima konsesi wajib tlernbayar berbagai biaya

kepada petn

atas hasil ek

keunlungan

I atas keuntrrn
I

I kolonial Bel

besar bagi investor asiDg unttrk nrelakukan eksploasi

dan eksploitasi tatnbang tninyak di indonesia hingga

I l9 lrak konsesi di lahtrn 1924,

2 Pasal l3 UUD 1945 UUD 1945 mengahrr tentang kebijakan nci@al

yang bersifat titndarnental di sektor pertambangan

Berdasarkan Pasal 3i dlnyatakan balrrva pengelolaan

sunrber kekavaar alarn hartrs dilakukan oleh mgara

untuk sebesar-bcsanrya kcmaktnuran mkyat

Ke(eDluan ini rnelccrrninkan konsep keadilarr

(juslice aDd e(lualttY) dalr taimess dalatl industri

perlanrbangan

Undartg-Urrdattg Notnor J7 Prp Tahurr I 960

dan [Jttdarrg-Undang Nonror'14 Talrrrn 1960

rncrvtrjudkan

nasronalrstrrc rli seklrrr pcrlatnbargan seialan dmgan

arval nrasa kenrerdekaart datt ntetrdobrak kolonialisrrre

Belanda Undang-Utrdarrg ini didasarkan pada Pasal

3l UL,D l94i Ut.l No '14-Iahurr 1960 oretrcgaskan

bahrva -scmua ttttnl-,ak dan gas yang dieksplorasi di

rvilay'ah lll rnerttpakan kekayaan nasional dar dikuasai

olelr neuara' L-iksplorasi darr eksploitasi rrinyali dan

gas hanrs dilaksanakan olelt negara dan perurhaan

regara Ketcrrltratt ittt rnenurrjukkan pcmbalasan

bagr inrestor xsirr{ drn investor nasional di industri

pertantbangan [Jtrdatrg-trrrdang lrdak Deilrberikan

akses lngt ur\ estor asir] g,l' t"kt!l!g!3l!11S9..-

Uudang-Undatrg itti berupaya rrnttrk
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3. Undang-Undag Pertanrbangan No I I Tahun

t967

Undang-Undmg ini merupakail upay3 untuk

mendobrak kolonialisrne Belanda Aturan
penaDrbangil ini berupal'a untuk melindungi

kepentingan nasional berkenaarr dengan sunrber rlaya

alan sebagairnana diarnanatkan oleh UUD l94i
Konsekuensinya, terdapat pembalasan akses investor/

perusaha cing di sekror perlambangan di Indonesia,

Ijin pertambagan hmya diberikan kepada WNI
atau perusaham nasronal Penrsahaan alau investol

cing memperoleh akses dr sektor p€rtarnbilgan

melalui sislem Kontrak Karya yaitu pihak pemerintah

(BUMN) rnengadakan konlrak dcngan invstor/
psusahaan asing yang didirrkan berdasarkan hukurn

lndonesia urrtuk rnelakukan eksplorasi dan eksploitasi

atas perlambangan yang ada dr lndonesia

4 Undang-Undang No 22 Tahun 2001 tentang

Minyak dan Gas Buui
UU Migas ini menganut sislerr kontrak kerja xma
untuk keBiatan usaha hulrr yang rneliputi eksplwasi

dan eksploitasi Sedangkan kegiatan indrrstri hiliryang
meliputi pengolahan. pengargkutan, penyirrrpana dan

niaga dilaksanakan oleh badan usalla setelah mendapat

ijin usha dari pernerintah SisterD korlrak kerjmma
berdasarkan Ut) Migas haDya drbatasr oDluk kegialan

usaha hulu, dan sistem ini rnerupakan perrrbahan dui
sistem konssi menunrt Indische Mijn Wet. sisrm
kontrak karya berdasarkan Undang-Undang No, 44

Prp Tahun 1960, sistern konlrak production shding
menun( UU No 8 TahuD l97l

Undang-Undmg No. 4 Tahun 2009 tentang

Mineral dan Batu Bara

Undang-Undmg ini rnerrrberikan kelerbukaan alises

sktor perlmbantsan bagi investor nasional rnaupun

asing Namun, UU ini rnernberikan pembatmr
keprcrnilikan asirrg atas irrdustri pertarnbagan dogan
memberikm kewajiban urtuk rnelakukar di6l6i
vharn hingga 5 l7o kepada Pernerirrlah lrdmcia,
BUMN, Penrerintalr Daerah (kabupalen/propinsi)

Desenlralisasi perrgelolaan induslri pellailrbangan

terb[ka lebar dengan rnernberikan kervenangan pada

penrerintalr daer alr khrrsrrsn_va propirrsi darr kabupaten

selain pernerinlah pusat

Pcralurarr Pcrncnrrtalr No 22 Tahun 2Ol0

lenlang Ar ca Perlarnbangarr

PP ini rncngatur rcntanc

perlambangan

pencntuan area

6 Peratlnan Penrerinlah No 23 Tahun 2010

lcnlnrg lnrplemetrtasi Kegiatan Perlarnbangan

Mirreral dan Batu Bara

PP ini rnerregaskan balrrva brsrris pLalarnbangaD harus

didasarkan pada Ltin pertarrbargan, I,iin pedambmgan

skala kecil atau liin peflanbarrgan khusus

7 l)eraluran Perrerintah No 24 Tahun 2012

lent.rng Perubahan Peraluran Pernerintah No

2l Tahun 20 I 0 tentang Pelaksanaan Kegiatan

Pcrtarnbangan Mineral dan Batu Bara

PP ini rnewajibkan rilvcstor asing di *litor
penambangan Intuk rDelakIkan divestasi atas saham

sebesar 5l?i, kepada pihak partisipan lndonaia.
lennasuk peDerin tah pusat. peilrer r iltah daerah- BUMN

atau investor lildonesra (lndonesrril pafl rciparrts)

1



8 Peraturan Pemerintah No. 55 Tahun 2010

tentilg Pengembangan dan Pogawam
Manajemen Pelaksanaan Kegiata

Penambangan Mineral dan Batu Bila

PP ini mernberikan pedomu pengawasu dan

Pembangunan Kegiatan Pertmbangil di hngkat

regional/propinsi dil kabuPaten

t5 Undang-Undmg No 32 Tahun 2009 lentang

Perlindungm du Pen gelolam Lingkutrgar

Hidup, Perattrrm Pemerintah No' 27 Tahun

1999 tentang Alalisis Dmpak Lingkungm

(AMDAL); Peraturil Pemerintah No 7E

Tahun 20 I 0 tenlang Reklamasi dan Pasca

Tanbang

Mengatrrr tentang perlindunBan lingkungan hidup

dalam pelaksanaan eksplomi pedambilgan

l6 Undang-Undang No, 25 Tahun 2007 tentants

Penmanarr Modal

Mcngalrrr lcntatlB pelaksilnaan peDaDalnall rnodal di

Indonesia

t'1

Kehulanan

Undang-Undang No 4l Tahun 1999 tentang Luangan pelaksanau lxrlallbangan di karvasan

hulil lindung, selringga membatasi area pelakwaan

p€rtambangan

Berdasarkan tabel 1 di atas, nampak jelas bahwa legislasi yang

mengatur tentang investasi sektor pertambangan sangatlah luas,

tidak hanya mengacu pada peraturan yang terkait langsung dengan

pelaksanaan pertambangan, tetapi juga berkaitan dengan masalah

perlindungan lingkungan hidup maupun masalah kehutanan,

khususnya yang berkaitan dengan perlindungan kawasan hutan

lindung. Akibatnya, seringkali terjadi pertentangan antara regulasi

sektor pertambangan dengan regulasi di bidang lingkungan hidup

maupun sektor kehutanan. Luasnya rez;im pengaturan industri

pertambangan semakin kompleks dengan adanya kewenangan

desentralisasi yang memberikan kewenangan pemerintah daerah

baik propinsi maupun kabupaten dalam pengelolaan sektor

pertambangan. Berdasarkan UU Minerba, pemerintah pusat

maupun pemerintah daerah mempunyai kewenangan untLlk

menerbitkan ijin perlambangan. Bahkan, industri pertambangan

juga merupakan sektor yang secara tidak langsung terkait pula

dengan masalah pelaksanaan investasi/penanaman modal maupun

perlindungan lingkungan hidup dan perlindungan kawasan hutan

34
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mengingat pelaksanaan eksplorasi dan eksploitasi pertambangan

cenderung menimbulkan dampak terhadap lingkungan hidup.

Struktur pengaturan yang kompleks di sektor pertambangan
juga menjadi faktor penyebab tingginya regulatory risk di sektor
industri pertambangan di Indonesia.

In terms of mining regulation, there is a main central
governmenl law lhat sets out the general provisions on
mining, which is implemented byfurther regulations through
delegated legislation.s such qs government, presidential,
ministerial and regionul regulations.s2

Regulasi sektor pertambangan tidak hanya diatur di dalam bentuk
undang-undang, namun implementasi atas peraturan perundang-

undangan tersebut juga dituangkan dalam bentuk delegated
legislations sebagai pedoman pelaksanaan (implementing

regulation), seperti peraturan presiden, peraturan menteri
maupun peraturan daerah. Sumber kebijakan/regulasi yang

bersifat non sentralistik cenderung akan menimbulkan berbagai
risiko, diantaranya masalah ketidakj elasan pengat uran (c I ar i ty),
kepastian hukum (legal certainty), ketidakpastian kemampuan

penegakan peraturan perundang-undangan (capacity) dan
efisiensi. kurangnya transparansi dan akuntabilitas dalam sistem

regulasi dan rendahnya kapabilitas pengaturan.s3 Eksistensi

berbagai badan pembentuk kebijakan (regulatory bodies) dan
tidak adany a s ingle uuth<tr ity yang mengatur sektor pertambangan
juga mengakibatkan tingginya tingkat regulatory risk. Pengaturan

s2Dezi Kirana and Robcrt Reid, Mining in 35 Jurisdictions in the World
(lndonesia), 20 I l, dapat diakses di: http://www.soemath.com/lib/snt/M I I
lndonesia.pdf, h. 82, diakses pada tanggal l0 Oktober 2013.

8r Vivo Vlado, op.cit., h. 12.
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sektor pertambangan di Indonesia melibatkan berbagai badan

(legal authorities), diantaranya : menteri Sumber Daya Mineral

dan Energi, DirektoratJenderal Mineral dan Batu Bara. pemerintah

daerah (propinsi dan kabupaten), Badan Koordinasi Penanaman

Modal, Menteri Kehutanan dan Lingkungan Hidup, yang masing-

masing mempunyai kewenangan untuk menentukan kebijakan

pengaturan/regulasi sektor pertambangan, baik yang terkait

langsung maupun tidak langsung. Sebagai akibat kompleksitas

pengaturan sektor industri pertambangan di Indonesia, semakin

tinggi pula tingkat risiko (regulatory ri.sk) yang dihadapi oleh

investor asing maupun lokal.

3. INVESTASI ASING SEKTOR PERTAMBANGAN

DAN OTONOMI DAERAH

Pelaksanaan penanarnan modal asing sektor pertambangan

semakin kompleks sej akera otonomi daerah, yaitu sejak berlakunya

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan

Daerah, (selanjutnya disebut UU Pemerintahan Daerah). Pasal I I

ayat (2) UU Pemerintahan Daerah tersebut menegaskan bahwa

bidang pemerintahan yang wajib dilzrksanakan oleh daerah

kabupaten dan daerah kota meliputi peker-iaan umum, kesehatan,

pendidikan dan kebudayaan, pertanian, perhub'rngan, industri dan

perdagangan, penanaman modal, lingkungan hidup. pertanahan,

koperasi dan tenaga kerja, Lebih lanjr"rt, l-lnclang-Undang Nomor

32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yang menggantikan

UU No. 22 Tahun 1999, Mengatur bahwa Lrrusan pemerintah

di bidang (l) politik luar negeri, (2) perlahanan, (3) keamanan,

(4) yustisi, (5) moneter dan (6) liskal nasional, merttpakan

36 Rezim lnvestasi Asang Sektor Pedambangan: Regulalory Risk dan lmplikasinya Terhadap Traktat lnvestasi lnternasional 37

kewenangan dari pemerintah, sedangkan kewenanganan untuk
menangani urusan pemerintahan lainnya, termasuk administrasi
penanaman modal, akan dibagi antara pemerintah, pemerintah
daerah propinsi, dan pemerintah daerah kabupaten atau kota.8a

S el anj utnya, pengaturan mengenai pembagian kewenangan
pusat dan daerah dalam urusan penanaman modal diatur pula
di dalam UUPM, khususnya Pasal 30 tentang penyelenggaraan

urusan penanaman modal dengan memberikan pembatasan

sebagaimana diatur di dalam Pasal 30 ayat (7) bahwa dalam
urllsan pemerintahan di bidang penanaman modal yang menjadi
wewenang pemerintah adalah diantaranya penanaman modal
terkait dengan sumber daya alam yang tidak terbarukan dengan
tingkat risiko kerusakan lingkungan yang tinggi. Di dalam pasal

30 ayat (8) UUPM, ditegaskan bahwa dalam urusan pemerintahan
di bidang penanaman modal yang menjadi kewenangan
pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (7), pemerintah
menyelenggarakannya sendiri, melimpahkannya kepada gubernur
selaku wakil pemerintah, atau menugasi pemerintah kabupaten/
kota. 85lebih lanjut, di bidang pertambangan minerba, dengan
lahirnya Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009, Bab IV tentang
Kewcnangan Pengelolaan Pertambangan Mineral dan Batubara
(Mincrba) khususnya Pasal 6, Pasal 7 dan Pasal 8 mengatur
pcmbagian kewenangan pengelolaan pertambangan mineral dan
batubara menjadi 3 (tiga), yaitu kewenangan pemerintah pusat;

s' David Kahuripan, Aspek Hukum Penanarnan Modal Asing di Indonesia,
kencana, 2013, h. 36-37.

s: L,ihat Pasal 30 ayat (8) Undang-Undanq Nornor 15 Tahun 2007 tentang
Penararnan Modal yang selanjutnya diatur di dalam peraturan pemerintah
Norlt,r i8 Tahun 2007 tentang Pembagian Urtrsan pemerintahan antara
Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi, dan pernerintah Daerah Kabupaten/
K()ta.



kewenangan pemerintah propinsi; dan kewenangan pemerintah

kabupaten. Jika dicermati, UU Minerba lebih memperjelas

kewenangan pengelolaan pertamb angan, khususnya memberikan

kewenangan kepada pemerintah daerah propinsi dan pemerintah

kabupaten/kota untuk mengeluarkan izin pertambangan di

wilayahnya. Kewenangan ini secara tidak langsung juga akan

memberikan kesempatan yang sama kepada pemerintah daerah

untuk meningkatkan pendapatan daerahnya melalui pengusahaan

sektor pertambangan di daerah yang pada akhirnya juga akan

meningkatkan kesejahteraan rakyat di daerah (masyarakat lokal).

Namun, yang perlu dicermati adalah bahwa pemberian

kewenangan kepada daerah jika tidak diikuti dengan penerapan

Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AAUPB) maupun

good governance dengan memperhatikan beberapa prinsip

antara lain (l) prinsip keterbukaan dan transparansi; (2)

partisipasi masyarakat; (3) tanggung jawab (accountability);

(4) supremasi hukum (rule o.f law); (5) efisiensi dan efektifitas;

(6) profesionalisme dan kompetensi; (7) komitment pada pasar

yang fair.86 Penerapan good governance dalam pelaksanaan

kewenangan pemerintah daerah di dalam pengelolaan dan

pemberian izin di sektor pertambangan akan dapat menciptakan

kondisi investasi yang kor-rdtrsif melalui terciptanya kelen-rbagaan

dan ketatalaksanaan pemerintah daerah yang bersih, efisien.

efektif, transparan, prof-esional dan akuntabel. Akibatnya, akan

menjamin konsistensi dan kepastian hukum seluruh peraturan

perundang-undangan- baik di tingkat pusat maupun daerah-

pdf
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Ada beberapa pernasalahan dalam pelaksanaan otonomi
daerah di sektor pertambangan- Diantaranya adalah banyaknya
terjadi kewenangan yarrg tumpang tindih antar institusi
pemerintahan sektor pertambangan dan aturan pertambangan

yang berlaku, baik antara aturan yang lebih tinggi atau aturan
pusat maupun aturan yang lebih rendah ataupun aturan di tingkat
daerah. Sebagai contoh, adanya tumpang tindih izin pengelolaan

pertambangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah.

Adanya tumpang tindih perizinan di sektor pertambangan sebagai
akibat diharmonisasi perundang-undangan yang berdampak

sebagai berikut :

a. Arsip pendataan terhadap perijinan dibidang kehutanan

termasuk bidang pertambangan di beberapa wilayah
terkadang tidak terdata sehingga kabupaten baru hasil
pemekaran tersebut tidak terdaftar;

b. Tidak adanya koordinasi antara Pemerintah Pusat dengan

Pemerintah Daerah dalam penentuan suatu areal yang
akan dijadikan sebagai pencadangan wilayah area suatu

perij inan di bidang pertambangan sehingga mengakibatkan
ijin lokasiyang diberikan tumpang tindih dengan perijinan
lainnya;

c. l]elum jelasnya tata batas atau peta penujukan wilayah
kabupaten, sehingga terjadi Kepala Daerah memberikan
perijinan di luar wilayah kewenangannya, menjadi salah

satu faktor terjadinya tumpang tindih perizinan;

d. Adanya ketentuan penerbitan ijin yang saling berkaitan
malrpun bersinggungan dalam pengelolaan berbagai
pertambangan, seperli UU Minerba, Undang-Undang



Otonomi Daerah, Undang-Undang Nomor 4l Tahun

1999 tentang Kehutanan (selanjutnya disebut dengan

UU Kehutanan), Undang-Undang Nomor 32 Tahun

2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan

Hidup (selanjutnya disebut UU PPLH) dan UU Nomor

26 Tahun 2OO7 tentang Penataan Ruang. Hal ini akan

meimbulkan disharmonisasi dalam rangka penerbitan izin

pertambangan. 87

Hambatan lainnya dalam pelaksanaan otonomi daerah di sektor

pertambangan adalah terbatasnya keuangan daerah disertai

dengan kurangnya transparansi dan akuntabilitas.

4. BENTUK REGUL/ITORY RISK DALAM REZIM

PENGATURAN DI SEKTOR PERTAMBANGAN

Regulatory risk yang berdampak pada adanya perubahan

pengaturan di sektor pertambangan merupakan risiko hukum

yang sangat dikhawatirkan oleh para investor, khususnya investor

asing. Beberapa bentuk perubahan peraturan perundangan

sektor pertambangan yang sangat sensitif bagi para investor

diantaranya adalah perubahan sistem perpajakan, pengenaan

kewajiban terhadap perlindungan lingkungan dan rehabilitasi area

pefiambangan serta semakin marak terjadinya konflik pengaturan

pertambangan di tingkat pusat dan daerah, dalam hal ini kabupaten

dan propinsi.ss

87 Agun Gunandjar Sudarsa, Tumpan-rl 'findih Undang-Undang Sektoral
terhadap Undang-Undang Otonomi Daerah, Masalah dan Solusinya, dapat

d iakses d i
uu-otda-masalah-dan-solusinya, h. l. Diakses pada tanggal l3 Oktober20l3-

ss Ibid.
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Sebagaimana telah dijelaskan pada bab sebelumnya,

bahwa pengaturan sektor pertambangan di Indonesia masih

banyak memberikan peluang terhadap risiko (regulatory risk)
bagi investor, baik domestik maupun intemasional. Penilaian

terhadap kualitas rezim peraturan di sektor pertambangan asing

di Indonesia akan ditinjau dari beberapa aspek, diantaranya : (l)
konflik peraturan; (2) peraturan yang tumpang tindih (overlap);

(3) adanya pengaturan yang tidak berimbang (lack of impartiqlity);
(4) Independensi dan transparansi; (5) kurangnya kapasitas dalam

pelaksanaan peraturan. Terdapat lima persoalan utama yang

dihadapi dalam pelaksanaan investasi pertambangan di Indonesia,

yaitr,r . (1) konflik antara peraturan pertambangan dan peraturan

kehutanan; (2) tumpang tindih dan kontradiksi antara peraturan

pemerintah pusat dan pemerintah daerah; (3) permasalahan pajak;

(4) ketidakadilan dalam divestasi kepemilikan tambang asing.8e

Berikut akan dilakukan penilaian terhadap berbagai bentuk

regulatory risk dalam rangka pengaturan sektor pertambangan di

Indonesia :

5. Kejelasan Peraturan / Regulasi Sektor Pertambangan

(Clarity of Rules and Regulalions)

Luasnya dan banyaknya peraturan/regulasi yang mengatur

sektor pertambangan, baik yang secara langsung mengatur

industri pertambangan maupun yang tidak langsung seperti

peraturan perlindungan lingkungan hidup. kchutanan. AMDAL,
dsb telah ebabkan adanya ketidak-ielasan pengaturan atau

hukurnonlirre-201Oeminar Hukumonline 2010. LJnclang-Undang Minerba:
Nasiona I isasi atau Privatisasi?



bahkan banyak terdapat pengaturan yang bersifat kontradiktif.

Sebagai contoh, timbulnya pengaturan yang tumpang tindih dan

konflik terhaclap penggunaan lahan, terutama dengan kegiatan

kehutanan.eo Tumpang tindih antara kedua pengaturan tersebut

berpotensi menimbulkan konfl ik kepentingan.e I

Diberlakukannya UU N o.4 | I I 999 tentang Kehutanan dini I ai

kurang berkoordinasi dan berkonsultasi dengan pihak-pihak

yang lebih dulu memiliki ijin pemanfaatan lahan, termasuk

usaha pertambangan.e2

Hal ini terlihat jelas dalam Pasal 38 (4) UU Nomor 4l Tahun 1999

tentang Kehutanan (selanjutnya disebut UU Kehutanan) : Pada

kawasan hutan lindung dilarang melakukan penambangan dengan

pola pertambangan terbuka. Namun, sebelum dikeluarkannya

UU Kehutanan 1999, ketentuan mengenai larangan melakukan

pertambangan di ka,uvasan kehutanan tidak diatur secara tegas,

sehingga marak terjadi konflik lahan akibat terjadinya tumpang

tindih lahan sebagai akibat pengaturan yang tidak konsisten.

Akibatnya, pertambangan sering dilakukan di kawasan hutan

lindung.
"...terdapat 22 perusahaan tambang beroperasi di kawasan

hutan lindung dan sempat ditutup' Total investasi 22

perusahaan tersebut mencapai US$ 12,2 miliar (Rp 160

triliun).Kegiatanpertambangandinilaiakanmerusak
ekosistem hutan lindung, yang berfungsi sebagai kawasan

konservasi alam."er

42
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Sekitar 22 pettsahaan pertambangan berada di kawasan
konservasi dan hutan lindung dan 13 di antaranya sedang
dalam pengkajian apakah dapat meneruskan eksplorasi,
seperti: (l) PT Freeport Indonesia; (2) PT Karimun Granit;
(3) PT INCO Tbk; (a) PT Indominco Mandiri; (5) PT
Aneka Tambang (A); (6) PT Natarang Mining; (7) PT Nusa
Halmahera Mining (8) PT Pelsart Tambang Kencana; (9)
PT Interex Sacra Raya; (10) PT Weda Bay Nickel; (l l) PT
Gag Nickel;, (12) PT Sorickmas Mining; (13) PT Aneka
Tambang, Tbk (B). Ketigabelas perusahaan ini berbeda-
beda tahapan kegiatannya, ada yang sedang produksi,
konstruksi, eksplorasi dan studi kelayakan.ea

Oleh karena itulah kemudian dikeluarkan Perppu Nomor I Tahun

2004 tentang Perubahan atas UU Kehutanan yang mana di dalam

Pasal 83 A ditegaskan bahwa :

" S emua p erizinan atau perj anj ian di bi dan g pertambangan di
kawasan hutang lindung yang telah ada sebelum berlakunya
Undang-Undang Nomor 4l Tahun 1999 tentang Kehutanan
dinyatakan tetap berlaku sampai berakhirnya izin atau
perjanj ian yang dimaksud."e5

Kondisi ini semakin kompleks sebagai akibat adanya

otonomi daerah, desentralisasi pengaturan sektor pertambangan

di tingkat provinsi maupun kabupaten tidak dapat dihindarkan.

Dengan adanya desentralisasi telah mengakibatkan pengaturan

yang kontradiksi antara pengaturan di tingkat provinsi maupun

kabupaten yang mengakibatkan pengaruh yang negatif bagi

investor pertambangan. Sebagai contoh, penentuan pajak

pertambangan di tir-rgkat daerah ternyata bertentangan dengan

kontrak karya yang telah disepakati. Berdasarkan data dari

Pengawas Regional otonomi di Indonesia dinyatakan bahwa
% lbid.
es Salirn IlS, Op.cit , h. ii.

e0 Direktorat Sutnber Daya Mineral dan Pertambangan, Mengatasi

Turnpang Tindih antarra Lahan Pertambangan dan Kehutanan, diakses

di

5.ndf. h. 2. diakses tanggal l5 Oktober 2013-



lebih dari 30Yo dari 693 aturan pertambangan regional cenderung

kurang memberikan suasana yang kondusif terhadap peningkatan

bisnis. Akibatnya, seringkali terdapat duplikasi dan kompleksitas

dalam kaitannya dengan pemberian ijin pertambangan. Sebagai

contoh, Pasal 8 UU Minerba menyebutkan bahwa pengaturan

kewenangan untuk mengerluarkan IUP berada pada pemerintah

kota./kabupaten. Sedangkan Peraturan Pemerintah Nomor 24

Tahun 2012, Pasal ll28 menyebutkan bahwa wewenang untuk

perpanjangan Kontrak Karya/Perjanjian Karya Pengusahaan

Pertambangan Batubara dalam bentuk IUP berada pada Menteri

Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM). Sedangkan di dalam

Pasal 33 (3) UUD 1945 ditegaskan bahwa kekayan alam Indonesia

dikelola oleh negara dan digunakan untuk sebesar-besarnya

kemakmuran rakyat. Hal ini tentu saja akan mengakibatkann

pengaturan yang tidak jelas, bahkan tumpang tindih- C)leh karena

itu, untuk menghindari tumpang tindih lnaupun benturanikonflik

dalam peraturan pemerintah pusat dan peraturan daerah tentang

penetapan wilayah maupun ijin pertambangan di daerah haruslah

dilakukan dengan koordinasi antara pemerntah pusat dan daerah.

Konflik lahan juga semakin marak terjadi sebagai akibat

adanya ketidakjelasan pengaturan kehutanan dan pertambangan

di tingkat pusat dan daerah dalam kerangka otonomi daerah,

sehingga seringkali terjadi kontradiksi antara pengaturan di

tingkat pusat dan tingkat daerah. Pada prinsipnya, berdasarkan

UU No.4l11999, Pemerintah Pusat berhak menentukan hutan

negara dan merencanakan penggunaan hutan, serta hanya perlu

memberi perhatian terhadap rencana tata guna lahan yang dibuat

berdasarkan UU No. 24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang.e6
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Namun, dengan adanya otonomi daerah, maka pemerintah

daerah diberi kekuasaan atas berbagai sumberdaya alam (80%).

Akibatnya, semakin memperbesar kewenangan pemerintah

daerah untuk mengembangkan potensi sumberdaya yang

dimilikinya, termasuk potensi hutan maupun tambang. Dengan

dasar pengembangan ekonomi dan peningkatan Pendapatan Asli
Daerah (PAD), seringkali dilakukan pemanfaatan segala potensi

kekayaan alam termasuk pertambangan yang ada di daerah secara

besar-besaran tanpa memperhatikan kelestarian hutan maupun

lingkungan.

6. Ketidakpastian Hukum dan Kebijakan (Policy ond

Legal Uncertainty)

Terdapat lebih dari 20 peraturan perundang-undangan

yang mengatur berbagai aspek terhadap investasi asing sektor
pertambangan di Indonesia baik di tingkat pusat maupun di tingkat
daerah, khususnya tingkat propinsi dan kabupaten. Banyaknya

bentuk pengaturan di bidang industri pertambangan seringkali

n-rengakibatkan adanya peraturan yang tidak jelas atau bahkan

kontradiktif. Pertentangan dan inkonsistcnsi kebijakan telah
rnenjadi penyebab utama semakin rendahnya kepercayaan (trust)
industri pertambangan internasional untr-rk rnelakukan investasi di

Indonesia. Kondisi ini disebabkan adanya ketidakpastian mengenai

administrasi, pengaturan dan pelaksanaan terhadap peraturan/

regulasi pertambangan. Sebagai contoh, dengan dikeluarkannya

UU Minerba, aturan peralihan yang terdapat dalam pasal 169

sangat tidak memberikan kepastian hukum (lack o.f'certainty)
dan kurang memberikan jaminan pelaksanaan mengingat tidak



adanya kejelasan pengaturan dan tidak adanya penentuan sanksi
jika ketentuan tersebut tidak dilaksanakan. Pasal 169 huruf a
menyatakan bahwa kontrak karya (KK) dan Perjanjian Karya

Pengusahaan Pertambangan Batubara (PKP2B) yang telah ada

sebelum berlakunya UU Minerba, tetap diberlakukan sampai

jangka waktu berakhirnya kontrak/perjanjian. Sedangkan

dalam huruf b, disebutkan bahwa KK dan PKP2B selambat

lambatnya I (satu) tahun harus disesuaikan. Ada dua hal yang

perlu diperhatikan dalam pegaturan ini, yaitu : di satu sisi aturan

ini berisi pengakuan dan penghormatan terhadap jangka waktu

kontrak perjanjian. Namun, di sisi lain, aturan ini memaksa para

pihak untuk mengubah substansi kontrak. Untuk itu, akan ada

negosiasi kontrak antara pemerintah dengan pengusaha tambang,

Padahal, negosiasi kontrak tidaklah mudah. Permasa_lahan

akan terjadi jika temyata pihak pengusaha pertambangan tidak

bersedia untuk menyesuaikan kontraknya., Hal ini menunjukkan

adanya ketidaksesuaian antara ayat (a) dan ayat (b) tersebut yang

akibatnya sulit untuk dapat dilaksanakan dan tidak memberikan
jaminan kepastian hukum, Sebagai akibatnya, kondisi ini akan

meningkatkan risiko bagi investor asing di bidang industri

pertambangan,

Kewajiban divestasi saham sebagaimana diatur di dalan-r

Peraturan Pe merintah Nomor 24 Tahtn 20 I 2 tidak d i i k r-rti dengan

pengaturan yang lengkap sehingga berpotensi menimbulkan

ketidakpastian hukum. Khususnya tidak adanya pengaturan yang

tegas tentang sanksi atas keterlambatan maupun tidak dipenr-rhinya

kewaj iban divestasi sehingga mengakibatkan lemahnya pcnegzrkan

dalam pelaksanaan kewajiban divestasi saham. eTKondisi ini

46
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juga akan dapat menciptakan keleluasaan bagi perusahaan pMA
yang dapat dengan mudah menghindari pelaksanaan divestasi
saham tersebut. Sehingga akan timbul permasalahan pelaksanaan

kewajiban divestasi di dalam praktek.e8

Ketidakpastian hukum juga disebabkan oleh pemberian
ijin usaha pertambangan yang seringkali tidak konsisten. Kasus
yang terkait dengan inkonsistensi dalam pemberian ijin usaha

pertambangan adalah kasus antara Churchill Mining Plc. vs Bupati
Kutai Timuree, dalam kasus mana ijin usaha pertambangan yang
telah dikeluarkan bagi Churchill Mining Plc ternyata kemudian
dibatalkan secara sepihak oleh Bupati Kutai Timur. Kondisi ini
mencerminkan ketidakpastian kebij akan pemberian IUp sebagai

akibat adanya desenteralisasi dalam rangka pemberian IUp.
Adanya praktek pemberian ijin dan pencabutan ijin pertambangan

secara sepihak dan tanpa dasar akan menimbulkan kerugian
karena membahayakan kelangsungan usaha bagi pihak investor
yang sudah menanamkan modalnya di Indonesia.rm

7. Pengaturan yang tumpang tindih (Overlap)

Pengaturan pertambangan antara daerah dan pusat seringkali
juga terjadi tumpang tindih (overlap). Tumpang tindih pengaturan

masalah pertambangan terjadi dalam level pemerintah pusat

dan daerah. Sebagai contoh, kewenangan pemerintah daerah
untuk mengeluarkan IIJP memungkinkan terjadinya overlap

,8 lbid.
en Borneo Magazine, Kutai Timur : Mengurai Petaka Ijin pertambangan,

dapat diakses di: http://b
, h.r

r00 Ibid.



pengaturan perizinan mengingat masing-masing pemerintah

propinsi maupun kabupaten mempunyai kewenangan untuk

menerbitkan IUP. Dalam hal penerbitan izin pertambangan

dan pembatalut izin pertambangan di tingkat kabupaten saling

tumpang tindih sehingga tidak memberikan jaminan kepastian

hukum. Sebagai contoh dalam praktek adalah keputusan Bupati

Konawe lJtara, Sulawesi lJtara, Nomor 153 Tahun 2008 tanggal

17 Maret 2008 tentang Revisi Batas dan Luas KP Eksploitasi dan

Keputusan Bupati Konawe Utara Nomor 26'7 Tahun 20o7 tentartg

pemberian KP Eksplorasi, ternyata iztn tersebut dibatalkan

berdasarkan Keputusan Bupati Halmahera Selatan tertanggal I

April 2008 tentang Pembatalan Kuasa Pertambangan Eksploitasi

PT Antam.ror Keputusan pemberian ijin dan pembatalan ijin

usaha eksplorasi (kuasa pertambangan) yang saling bertentangan/

kontradiktif akan sangat merugikan pihak investor dan tidak

menjamin adanya kePastian hukum-

8. I(urangnya independensi dan efisiensi dalam penegakan

hukum/Bias dalam Penegakan Hukum (Regulatory

c opocity t nd effic ie ncY)

Lemalurya kapasitas pelaksana sttatu peraturan rnerupakan

salah satu penyebab pelaksanaan peraturan peftambangan menjadi

tidak efisien di dalam praktek. Mengingat cli tingkat daerah baik

propinsi maupun kabupaten seringkali masih belum mempunyai
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kemampuan dana dan tenaga ahli untuk menyediakan pelayanan

umum bagi perusahaan pertambangan di daerah. Kemampuan

sumber daya manusia dan teknologi yang masih terbatas di

tingkat pemerintah daerah propinsi dan kabupaten, khususnya

kurangnya penguasaan terhadap penyelenggaraan administrasi

di bidang perizinan pertambangan mengakibatkan penerbitan

izin pertambangan menjadi tumpang tindih dan seringkali tidak

konsisten sehingga tidak memberikan jaminan kepastian hukum.

Kewenangan diskresi pemerintah daerah di tingkat propinsi dan

kabupaten dalam penerbitan izin pertambangan yang disertai

dengan lemahnya penguasaan Asas-asas Umum Pemerintahan

yang Baik (AAUPB) dan good governance akan menghindarkan

timbulnya peluang adanya penyalahgunaan kewenangan bupati

dalam penerbitan dan pembatalan izin pertambangan dan dapat

menciptakan pelaksanaan birokrasi yang berbasis pada nilai

kompetensi, intelektual, profesionalisme, dan integritas.

'or Berita Kendari, Pernda Sultla Tidak 'franspalan Laporkan Penerimaan
Negara Di Sektol Tanrbang, Juni 20 li, dapat diakses di : http://www.

negara-di-sektor-tarnbang.html, h, 2, diakses tangeal I 3 Oktober 20 I 3.

Selain itu, pemberian kewenangan daerah baik propinsi

maupun kabupaten dalam pengelolaan industri pertambangan di

daerah ternyata tidak diikuti dengan asas keterbukaan dan akses

publik terhadap infbrmasi penerimaan sektor tambang, sehingga

publik tidak mengetahui berapa jumlah penerimaan daerah dari

sektor pertambangan dan masyarakat tidak dapat mengontrol

penggunaan penerimaan tersebut untuk pembangunan daerah.

I02 Adanya perbedaan pelaporan penerimaan negara sektor

tambang antara yang dilaporkan oleh pihak investor dengan pihak

pemerintah daerah telah mengakibatkan terhambatnya otorisasi



pengungkapan pajak di sektor tambang.r03

Rendahnya good governance dan tidak adanya pemahaman

terhadap Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AAUPB) di

dalam rangka penerbitan izin usaha pertambangan juga merupakan

salah satu permasalahan yang problematik di sektor pertambangan.

Sebagai contoh, meskipun kewajiban divestasi atas saham sebesar

5l %o bagi investor asing sudah secara tegas diatur di dalam PP

No. 23 Tahun 2Ol2 dan diubah dengan PP No. 24 Tahun 2013,

namun pelaksanaannya masih belum diatur secara jelas sehingga

akan menimbulkan in-efisiensi dan ketidakpastian hukum. Bahkan

kervajiban divestasi juga tidak efisien karena kewajiban ini tidak

ada pengaturannya terhadap kontrak karya yang sudah ada. Selain

itu. kewaj iban divestasi menjadi tidak efisien mengingat kewajiban

tersebut masih belum dapat dilaksanakan karena investor asing

sektor pertambangan pemegang IUP/IUPK baru berproduksi

setelah adanya TJU Minerba. Kurangnya institusi di daerah yang

diikuti dengan permodalan dan kemampuan teknologi yang masih

rendah akan mengakibatkan kewajiban divestasi saham menjadi

tidak et-ektif. Rendahnya permodalan dan kemampuan teknologi

akan menghambat pelaksanaan kewajiban divestasi saham ke

perusahaan pertambangan nasional.

Ketentuan tentang renegosiasi terhadap kontrak karya

yang sudah terbentuk sebelum berlakunya UU Minerba ternyata

tidak diikuti dengan peraturan pelaksanaan secara lengkap dan

tegas. Akibatnya, pelaksanannya dalam praktek akan mengalarni

hambatan clan tidak efisien- Terlebih lagi, rendahnya kapasitas dan

kr"ralitas institusi pelaksanaperaturan di tingkat pusat dan daerah cli

50
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bidang renegosiasi terhadap kontrak karya juga berimplikasi pada

inefisiensi dan tidak efektifnya pelaksanaan ketentuan mengenai

renegosiasi terhadap kontrak karya.

Penerbitan izin usaha pertambangan di tingkat pusat

maupun daerah (propinsi maupun kabupaten) justru seringkali

bertentangan dengan peraturan perundang-undangan maupun

AAUPB. Banyak sekali kasus yang terjadi sebagai akibat adanya

penerbitan IUP/IUPK yang kemudian diikuti dengan pencabutan

IUP/IUPK tersebut secara sepihak dan tanpa dasar hukum.

Terlebih lagi. kondisi ini kadangkala juga didasarkan pada

kepentingan politik terhadap salah satu partai. Hal ini tentu saja

akan menimbulkan ketidakpastian hukum di dalam penerbitan

ijin usaha pertambangan di daerah. Keberpihakan para pembuat

undang-undang dan penegak hukum di pengadilan kepada investor

nasional dibandingkan dengan investor asing juga merupakan

salah satu bentuk regulatory risk yang dihadapi oleh investor

asing sektor pertambangan di Indonesia.

Meskipun pengaturan tentang perlindungan terhadap

lingkungan sr-rdah diatur secara nasional melalui UU perlindungan

lingkungan hidup, namun tidak menjamin kelestarian lingkungan.

Bahkarr. industri pertambangan merupakan penyebab utama

kerusakan lingkungan. Penegakan hukum terhadap kewajiban

untuk melakukan Analisis Dampak Lingkungan (Arndal) dalam

pelaksaan pcrtambangan menjadi tidak efektif mengingat hanya

didasarkan tr'racla pemeriksaan di atas kertas, sehingga tidak

menjan-rin peltrksanaannya di dalam praktek sebagai akibat

kurangnya integritas dan akuntabilitas instansi terkait.



9. Ketidaksinkronan/Kontradiksi Peraturan Pertambangan

di tingkat Pusat dan Daerah

Ketidaksinkronan pengaturan terdapat di dalam Undang-

Undang Minerba dan Undang-Undang Kehutanan mengakibatkan

adanya pengaturan kebijakan pertambangan lintas sektoral yang

tumpang tindih dan tidak konsisten antara Kementrian Sumber

Daya Energi dan Mineral dan Kementrian Kehutanan. Sebagai

implikasinya, proses pengurusan pemberian ijin pertambangan

menjadi semakin kompleks karena harus melalui berbagai

instansi dan dinas pemerintahan. Akibatnya' pengurusan ijin

pertambangan membutuhkan waktu yang cukup lama- Hal ini

menunjukkan kurang adanya koordinasi lintas sektor baik dengan

kementrian kehutanan maupun kementrian lingkungan hidup.

Pengalihan penguasaan sumber daya alam dari negara

ke daerah (kabupaten maupun propinsi) telah mengakibatkan

kontradiksi regulasi, khususnya dalam rangka penerbitan

izin pertambangan. Implikasinya, ambiguitas pemberian izin

pertambangan (IUP) di tingkat pusat datr daerah tidak dapat

dihindari. Ketidaksinkronan pengaturan tentang kewenangan

pemberian izin pertambangan telah mengakibatkan disparitas

dalam pengeluaran izin pertambangan. Problematik ini tercermin

di dalam ketentuan Pasal 8 tJt) Minerba dengan ketentuan Pasal

I l2 B PeraturanPemerintah Nornor24Tahun20l2.Di dalam Pasal

8 disebutkan bahwa pengaturan kewe nangan untuk mengeluarkan

IUP berada di tangan pemerintah kota atau kabupaten. Sebaliknya,

pasal I l2 B menyebutkan bahrva w,ewenang perpanjangan Kontrak

Karya (KK) dan Perjajian Karya Pengusahaan Pertambangan

Batu Bara (PKP2B) dalam bentuk IIJP berada di tangan Menteri
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Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM). Meskipun penguasaan

negara di sektor pengelolaan sumber daya alam sudah secara tegas

diatur di dalam Pasal 33 UUD 1945, namun, dengan lahirnya UU
Minerba, khususnya Pasal 8, penguasaan negara atas sumber daya

alam dialihkan kepada pemerintah daerah tingkat kota,/kabupaten.

Adanya kewenangan pemerintah pusat dan daerah yang disertai
kurangnya koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah akan

mengakibatkan penerbitan IUP dan wilayah pertambangan yang

saling tumpang tindih lahan.r0a Akibatnya, sengketa tentang area

operasi pertambangan antara BUMN dan perusahaan swasta di
daerah semakin marak dan bahkan melibatkan beberapa BUMN
pertambangan, diantaranya PTAneka Tambang Tbk. (ANTM), PT
Bukit Asam Tbk. (PTBA) dan PT Timah Tbk (TINS). Sengketa

tentang wilayah usaha pertambangan di tingkat daerah telah
mengakibatkan kerugian yang sangat besar bagi para investor

sektor pertambangan- Sebagai contoh, sengketa lahan antara PT

Timah Tbk. (TINS) di Bangka Belitung dan perusahaan perkebunan

kelapa sawit yaitu PT Sumber Cahaya Hasil Gemilang (SCHG).r05

Kewenangan diskresi pemerintah daerah dalam pemberian IUP
telah berakibat adanya Pengalihar-r wilayah pertambangan oleh
pemerintah daerah yang semultr wilayah usaha peftambagan

tersebut telah dikelola oleh penrsahaan pertambangan swasta.r06

Kurangnya koordinasi antala pen-rerintah pusat dan daerah dalam

proses penerbitan izin usaha pertarnbangan telah mengakibatkan

tumpang tindih dan inkonsistensi dalam penentuan wilayah usaha

pertambangan.
rorNovan Dwi Putranto, Maret 20 13, dapat diakses di : http://www.ima-

n-penghiliran-disusun&catid:477o3Arnedia-news&ltemid:98&lang:id, p. l.
r05 Ibid.
r06 Ibid.



l0.Kurangnya Good governonce dalam pembentukan

peraturan perundangan dan Pemberian lzin di bidang

pertambangan

Kewenangan pemerintah daerah sebagaimana diamarratkan

oleh UUD 1945 pasca amademen, termasuk di bidang pemberian

izin pertambangan di tingkat daerah (propinsi dan kabupaten),

berdasarkan Pasal 18 A ayat (5) UUD 1945 memberikan

otonomi yang seluas-luasnya kepada pemerintah daerah, tanpa

adanya kontrol yang ketat dari pemerintah pusat.r07 Pemberian

otonomi yang seluas-luasnya kepada pemerintah daerah yang

tidak diikuti dengan penerapan asas-asas pemerintahan yang

baik dan prinsip good governance justru akan mengakibatkan

penyimpangan prosedur pemberian izin di sektor pertambangan'

Sebagai akibatnya, gugatan ke PTI-N yang berkaitan dengan

berbagai kasus menyangkut kejanggalan dan penyimpangan

prosedur penerbitan izin pertambangan di daerah semakin marak.

Sebagai contoh, kasus antara pembatalan izin pertambangan yang

dikeluarkan oleh Bupati Enrekang berdasarkan Keputusan Nomor

466lKeplXI/ oleh PTUN Makassar dengan ratio decidendibahwa

proses pemberian izin oleh Bupati berlangsung secara teftutttp,

tidak akuntabel dan kurang transparan. Kasus ini mengindikasikan

bahwa pelaksanaan otonomi daerah atau desentralisasi penerbitar-l

iz.in pertambangan masih belum sepenuhnya menerapkatr prirrsip-

prinsip good governance, yattu tata kelola pemerintahan yang

baik.ros

roTLihat Pasal l8Adan Pasal l8 B UUD 1945

ros Yacli M Erlangga, Desentralisasi vs Good Governance- dapat cliakses

cli C

-COV 
ERNANCE.Pdf, h, 3, diakses tanggal l3 Oktober 20 I 3
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Desentralisasi bukan sekedar memindahkan sistem politik
dan ekonomi yang lama dari pusat ke daerah, tetapi
pemindahan tersebut harus pula disertai oleh perubahan
kultural menuju arah yang lebih demokratis dan beradab.
Melalui desentralisasi diharapkan akan meningkatkan
peluang masyarakat untuk berpartisipasi dalam proses
pengambilan kebijakan yang terkait dengan masalah sosial,
politik, ekonomi. Hal ini sangatlah dimungkinkan karena
karena lokus pengambilan keputusan menjadi lebih dekat
dengan masyarakat. Melalui proses ini maka desentralisasi
diharapkan akan mampu meningkatkan penegakan hukum;
meningkatkan efisiensi dan efektifitas pemerintah dan
sekaligus meningkatkan daya tanggap, transparansi dan
akuntabilitas pemerintah daerah. r0e

r0,) 
| bid.

ll.Transparansi dan Akuntabilitas terhadap peraturan

perundangan sektor pertambangan (Regulilory

Tro nspo re n cy / Acco untab il ity)

Tidak adanya keterbukaan untuk memperoleh informasi
terhadap pelaksanaan industri pertambangan telah menjadi salah

satu pemicu berbagai sengketa pertambangan di Indonesia. Upaya

untuk mernperoleh informasi terhadap industri pertambangan

sangat sulit dan terbatas. Bahkan hingga saat ini belun-r ada

transpararnsi informasi yang dapat diakses publik tentang jurnlah

pendapatun pertambangan yang telah diterima oleh perusahaan

pertarnbangan dan berapa jumlah yang telah diserahkan kepada

pemerintah untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat.

Di sektor migas, belum ada transparansi mengenai penerimaan

negarit. royalti dan pajak pertambangan dari hasil produksi minyak
dan gas bumi yang dibayarkan perusahaan kepada pemerintah.



termasuk rendahnya transparansi oleh Badan Pelaksana Migas

(BP Migas) terhadap informasi substansial kontrak kerjasama

migas dengan negara lain-rro

Kontraktor kontrak kerj asama migas j uga dihalang-halangi

untuk membuka informasi pembayaran mereka kepada

negara.lll

Rendahnya transParansi dan akuntabilitas Perusahaan

pertambangan akan mengakibatkan kekayaan alam tidak dapat

dimanfaatkan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat seperti

yang diamanatkan oleh Pasal 33 UUD 1945- Sebaliknya, justru

kekayaan alam akan dimanfaatkan sebagai ajang korupsi, konflik

perebutan sumber daya alam dan pemerintahan diktator yang

menyengsarakan rakyat dan kerusakan lingkungan' r r2

Oleh karena itu, keanggotaan Indonesia dalam EITI

(Extrac t iv e I ndus tri e s Tr ansp a rency Ini t ial iv e) dimaksudkan untuk

meningkatkan transparansi tata kelola industri pertambangan di

Indonesia guna peningkatan kemakmuran rak1,at. Dari beberapa

hasil laporan EITI diperoleh hasil sebagai berikut:

Laporan rekonsiliasi EITI Indonesia ini juga mencatat

masih lemahnya partisipasi sektor pertambangan dalam

mentransparansikatl kontribusinya kepada negara' Laporan

Pemerintah mencatat Penerlmaan
93 trilyun (USS282 juta) lebih dari

iryar oleh perltsahaan pertambangan-

rro Bttrtga Mangg iasilr, Pcrlerintah Didesak Lebilt Transparan

Mengelola Peftambattgan
-l-crnpo, http://www.tenrpo.co/read/

news/20 o/ tol2t/173286298/l)crne
Mengelola-Pertambansan- h 2, diakses tanggal l7 Oktober 20 l3

ilrlbid.
il2Anonim, Menkeu lnginkan Industri Pettambangan Lebih Transparan,

Antara News, daPat diakses di

Il-
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Penyebab perbedaan ini yang terbesar adalah berasal dari
dua perusahaan batubara besar di Indonesiayangmerupakan
anak usaha Bumi Resources. Di mana, perusahaan ini tidak
menindaklanj uti perrni ntaan Rekonsiliator atas pembayaran
pajak tahun 2007 dan 2008 yang dilakukan pada tahun
2009.il1

Laporan EITI Indonesia juga mencatat masih lemahnya
pengelolaan informasi pertambangan di instansi Ditjen
Minerba. Indikasi hal ini ditunjukkan dari angka perbedaan
royalti batubara antara yang dibayarkan oleh perusahaan dan
yang diterima di kas Negara di mana pada awalnya tercatat
sebesar US$727juta dan setelah Rekonsiliator memeriksa
catatan fisik di Diden Minerba, maka angka perbedaan
menjadi jauh lebih kecil yaitu sebesar US$54juta. Khusus
untuk penerimaan bukan-pajak pertambangan, terdapat 493
kali peninjauan atas catatan dokumen fisik, atau lebih dari
75 persen jumlah seluruh peninjauan dalam laporan ini.rra

Transparansi penerimaan pertambangan sangat membantu

masyarakat untuk mengetahui jumlah pembayaran setiap

perusahaan yang menjadi hak daerah, termasuk pula jumlah

kontribusi dari perusahaan pertambangan yang dibagihasilkan di

setiap propinsi dan kabupaten,/kota. rri

Di bidang perlindungan lingkungan hidup, rendahnya

transparansi telah mengakibatkan tidak dapat ditindaklanjutinya

segala bentuk pelanggaran terhadap pengeiolaan lingkungan

hidup yang sangat membahayakan kelestarian lingkungan, hutan
rrr Kementrian Kooldinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia,

Sekretariat Transparansi Penerimaarr lndustri Ekstraktif, dapat diakses di : http://
citi.ekon.eo.id/uploads/news/fi les/201i-05-08-85 lCollateral-Release-
I ndonesias-F irci-tr ITI-R enort-Prov itles-a- Look- Inside-the-RIack-Rox-
Bahasa_lndonesia.pdi h. 2, diakses tanggal l7 Oktober 2013

il4 lbid.
||5lbid,
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BAB III
IMPLIKASI REGULATORY

RISK SEKTOR
PERTAMBANGAN

TERHADAP TRAKTAT
INVESTASI INTERNASIONAL

I. NASIONALISME SUMBER DAYA ALAM/MINERAL

(RES O U RC E NATI ONALTS M)

UU Minerba sebagai pengganti UU Nomor I I Tahun 1967

pada prinsipnya mengandung konsep nasionalisme terhadap

kepemilikan sumber daya mineral (resource nationalism) dan

reorientasi kepemilikan dari pihak swasta asing kepada pihak

pemerintah (state control).116 Secara fundamental, sebenarnya

kedua konsep ini merupakan realisasi dari konsep politis/

ideologi yang terkandung di dalam Pasal 33 UUD 1945 yang lebih

mcngedepankan peran negara sebagai pengelola sumber daya alam

di lndonesia untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Dengan

ditrndangkannya UU Minerba yang telah merubah pola Kontrak

Karya n-renjadi pola Perizinan menunjukkan semakin nrenguatnya

peran negara(.slate control) dalam industri pertambangan. Hal ini
r.nerupakan reaksi terhadap besarnya peran investor asing dalam

sisten.r Kontrak Karya yang tertuang di dalam UU Pertambangan

rr'Thornas W Walde, R.enegotiating Acquired Rights in the Oil and Gas
lrrclus[ries: Industry and Political Cycles meet the Rule of Larv. Jounral of
World Enelgy Larv and Business, Vol.l, No. l, 2008, p. 5-5,

lindung yang pada akhimya akan memberikan dampak negatif

terhadap masyarakat lokal- Bahkan persyaratan AMDAL sebagai

dasar untuk mengeluarkan rjin usaha pertambangan tidak dapat

diimplementasikan secara efektif sebagai akibat kurangnya

transparansi informasi.



Nomor I I Tahun 1967 pada masa orde Baru. Konsep nasionalisme

sumber daya alam (resottrce nationalism) sebagai perwujudan

kontrol negara melalui regulasi dan perpajakan secara tegas

diadopsi di dalam Pasal 151 UU Minerba yang mewajibkan

pihak investor asing di bidang industri pertambangan untuk

melakukan divestasi atas saham yang dimiliki sebesar 51o%

kepada industri pertambangan nasional setelah tahun kesepuluh.

Selain itu, Pasal l2l ayat (b) yang mewajibkan investor asing

melakukan renegosiasi terhadap Kontrak Karya mencerminkan

semakin menguatnya kontrol negara terhadap pemanfaatan

sumber daya alam di lndonesia. Dalam konteks ini, pemerintah

atau negara mempunyai kedaulatan untuk secara substansial

rnelakukan perubahan terhadap klausula-klausula yang telah

disepakati di dalam Kontrak Karya, yang mana perlindungan

atas hak-hak investor ini sebenarnya telah disepakati berdasarkan

perj anj ian investasi bi latcral (BlTsl B i I a t e r q I Inv e s tme nt Tre at i e s)

maupun traktat perlindungan investasi yang bersifat internasional

(i nt e r na t i o nal i nv e s t me n t p r o t e c t i o n tre at i e s)'t t7

Dalam kerangka penanaman modal asing (Foreign Direct

Investment). konsep nasionalisme sumber daya alam (resource

nationcrlism) yang diikuti dengan berbagai regulasi sektor

pertambangan akan semakin meningkatkan kontrol negara

sebagai penguasa atas sutnber daya alam di Indonesia' Bahkan

lahirnya UU MineLba yang diikuti dengan kewajiban untuk

melakukan divestasi atas saham milik investor asing sebesar

517o kepada pihak pct-ncrintah Indonesia setelah jangka wakttt

produksiselamal0tahtrnmerupakansuatubentukkemenangan

negara selaku pe llgLtzrsa pengeloaan sumber daya alam yang sesuai

60
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dengan amanat konstitusi. Kewajiban divestasi saham di bidang

pertambangan bertujuan untuk mengurzrngi dominasi kepemilikan

asing untuk melindungi kedaulatan negara atas sumber daya alam

meksipun pada prisipnya ketentuan tersebut masih belum dapat

dilaksanakan secara maksimal karena perusahaan Penanaman

Modal Asing (PMA) sektor pertambangan pemegang IUP dan

IUPK masih baru berproduksi saat diundangkannya UU Minerba

sedangkan bagi pemegang kontrak karya tidak diatur mengenai

kewajiban divestasi tersebut.rrs Terkait dengan kewajiban

divestasi saham bagi perusahaan PMA di industri pertambangan,

maka diperlukan kesiapan pemerintah pusat, pemerintah daerah,

BUMN, BUMD dan badan usaha swasta nasional terhadap

akibat dari adanya kewajiban divestasi, khususnya terkait dengan

permodalan, teknologi, risiko yang tinggi supaya kewajiban

divestasi ini dapat dilaksanakan dan menguntungkan bagi bangsa

Indonesia.rre

"...permanent sovereignty of peoples over natural resources
were motivated by the desire to secure the benefits of noturol
resource exploilation for non self governing peoples."t2o

Kondisi demikian ini merupakan risiko bisnis bagi investor

pertambangan. Untuk memberikan proteksi terhadap risiko

tersebut, pelaksanaan investasi haruslah sudah terstruktur sejak

awal melalui pembentukan perjanjian investasi secara bilateral

(Bilateral Investmenl Trealy) yang memberikan berbagai bentuk

proteksi demi menjaga stabilitas investasi.

rr8 Widya Tantri Utami, op.cit , h. 3.
ilo Ibid.
r20Nico Schrijver, Sovereignty over Natural Resources : Balancing Rights

and Duties, Cambridge, UK,2008. h. 20.



Konsep resource nationalism pada awalnya merupakan

gerakan yang berkembang di beberapa negara di Amerika

Latin dan kemudian juga diadopsi di beberapa negara Amerika

Selatan yang berusaha untuk melawan investor asing dengan

cara melakukan re-nasionalisasi terhadap sektor bisnis tertentu

di negara tuan rumah yang sebelumnya dikuasai oleh investor

asing. l2l Konsep resource nationalism ini didasarkan pada suatu

legal reasoning bahwa pada prinsipnya, negara tuan rumah

sebagai negara yang berdaulat mempunyai hak untuk melakukan

renegosiasi korrtrak investasi dengan perusahaan asing (investor)

dengan tetap mendasarkan pada : ( I ) konsep rule of lav'; (2)

kesepakatan yang saling menguntungkan (mulual consent) antara

host stcttes dengan investor, (3) pembayaran kompensasi jika

merugikan pihak investor. r22

2. KONSEP RULE OF LAW DALAM PELAKSANAAN

HUBUNGAN ANTARA INVESTOR DENGAN HOST

STATE

Tingginya tingkat regulatory risk di sektor pertambangan di

lndonesia melahirkan suatu isu yang sangat problen-ratik mengenai

eksistensi konsep 'rule of law' dalam pelaksanaan hubungan

hukr-rm antara investor asing dengan host .\tote.r- Prinsip utama

yang terkandung dalam konsep 'rule r1f lau''adalah bahwa aturan

hukurn haruslah bersifat 'predictable' dan adanya perlndungan dan

penghargaan terhadap hak-hak yang sudah disepakali dalam suatu

perjanjian.r2'' Di dalam Concise Dictionary. rtilc o.f /aw'diartikan
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11 lbid., h. l9l.
1.. Ibid., h. 192.
rr] lbid., h. 57.
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sebagai : "The principle that every person and organization,

including the government, is subject lo the same laws."r24 Hal ini

ditujukan untuk memberikan stabilitas pelaksanaan investasi oleh

pihak investor Bahkan, jika pihak investor asing dengan host state

sudah tercapai kesepakatan dalam suatu kontrak, maka perubahan

secara sepihak terhadap klausula yang telah diperjanjikan oleh

host state melalui suatu regulasi/legislasi dapat dianggap

sebagai pelanggaran terhadap kontrak, sehingga merupakan juga

pelanggaran terhadap konsep 'rule of law'.125 Konsep 'rule of
lqvt' juga melandasi praktek berbagai traktat modern tentang

perlindungan investasi yang secara substansial mulai marak sekitar

akhir tahun 1980 an yaitu dengan munculnya berbagai traktat

investasi yang bersifat bilateral maupun multilateral, diantaranya

adalah : Traktat Investasi Bilateral (Bilateral Investment Treaties),

NAFTA (No rth American Fre e Trade Agre eme nt)yang melibatkan

berbagai negara.t26

Konsep 'rule of law' sebagai prinsip utama dalam traktat

internasional tentang perlindungan pelaksanaan investasi sangat

rnenghargai adanya'predictability' terhadap berbagai pengaturan

investasi khususnya industri pertambangan dalam suatu negara

(hos'l .;lale). Namun, konsep rule o/' /av, haruslah diartikan tidak

hanya dari sudut legality atau predictubility berdasarkan prinsip

pctctu .tunl servanda, tetapi harus diartikan dalam perspektif

proccdural aspek dari praktek hukum.

"...oltr understanding o.f the Rule o/ I.u't,r,.should en7thasi:e

r2r Concise Autralian Legal Dictionary, Peter F. Nygh, Peter Butt (editor),
Butterworths, Australia, 1998, h. 387.

rri Ibid.
Iro lbid.



not just the value of settled, determinate rules and the

predictabilily that they make possible, but also the

importance of the procedural and argumentative aspects of
legal practir"." ttz

The Rule of Law is not just about general rules: il is

about their impartial administration. For example, one of
the great nineteenlh century theorists of the Rule of Law,

Albert Venn Dicey, placed at leasl as much emphasis on

the normal opercttion oJ the ordinary courts as he did on

the characlerislics of the norms they adminislered.I I A
procedural understanding of the Rule of Law does not jttst
require that o.fficials apply the rules as they are sel out: il
requires that they apply them u,ith all the care and altention
tofairness that is signaled by ideals such as natural justice
and procedural due process.t2s

Oleh karena itu, perubahan peraturan pertambangan

termasuk pengaturan fiskal dan perpajakan, misalnya, dapat

dianggap pelanggaran terhadap kewajiban host state untuk

menjaga stabilitas pelaksanaan investasi yang kondusif, khususnya

jika pihak investor asing menggantungkan sepenuhnya pada

konsep 'legitimale expectations' sebagai bagian dari kewajiban

host state untuk memberikan perlakuan yang adil (fair and

equitable trectlntent) kepada investor asing meskipun tidak ada

jaminan khusus dari pemerintah (governmenl as'surance).t2')

Dengan telah disepakatinya perjanjian investasi bilateral melalui

pembentukan BIT. sebenarnya terdapat' legilimate expeclialion'

dari para investor bahwa host stale akan menjaga stabilitas

pelaksanaan investasi. Oleh karena itu, segala bentuk perubahahan

r'7 Jeremy Waldron, I'he Concept and the Rule of Law, Georgia [.arv
Review, dapat diakses di http://papers.ssm.com/sol3/papers.cfin?abstract:
id:1273005, h. l, diakses tanggal l3 Oktober20l3.

r28 Ibid., h. g.

|,nlbid., h.58.

pengaturan (regulatory changes) dan perubahan perpajakan

di sektor pertambangan, dengan mendasarkan pada hukum

investasi internasional, sebenarnya merupakan pelanggaran

terhadap kewajiban host state untuk menjaga esensial stabilitas

investasi, terlebih lagi jika investor asing mendasarkan pada

konsep 'legitimate expectalions' sebagai bagian dari kewajiban

hosl state untuk memberikan perlakuan secara layak dan adil (fair
and equitable treatment)."o Dalam kasus demikian, perubahan

rezim peraturan dan fiskal sektor pertambangan harus secara

layak (reasonable) mempertimbangkan pula keuntungan yang

secara wajar diharapkan oleh pihak investor.13r Dengan kata

lain, setiap bentuk perubahan regulasi dan perpajakan di sektor

pertambangan harus pula memperhatikan profitabilitas dari

industri pertambangan. I r2

Kurangnya penegakan terhadap pri nsip' s anc tity of contrac f
dengan mengutamakan pelaksanaan hak-hak kontraktual yang

telah disepakati sebagai akibat tingginya tingkat risiko politis

Qtolitical risk) dan risiko perubahan peraturan perundang-

undangan (regulalor1., risk) juga merupakan salah satu perwujudan

dari rule of lau,. Unsur kepercayaan (mulual trusl) yang terbentuk

antara hosl slate dengan pihak investor asing merupakan elemen

yang sangat esensial dalam upaya rnewujudkan konsep rule o.flaw.

Tanpa adanya rule o/ luv, dan sistem hukum yang berorientasi pasar

(market oriented lcgol .s:y:;lem). maka investasi akan mengalami

hambatan sebagai akibat tirrgginya biaya dan risiko investasi

di berbagai seklor. khususnya sektor pertambangan. Hal ini

rr0 Ibid.
rr Ibid.
rrr lbid.
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merupakzrn konsekuen si lo gi s men gingat den g an dianutny a' s t a t e

planned economy 'di sektor pertambangan, maka sistem kontrol

negara semakin tinggi yang diwujudkan dengan sistem birokrasi

dan pengaturan yang semakin kompleks yang pada akhirnya akan

meningkatkan risiko (regulatory risk) bagi para investor industri

pertambangan- Di Indonesia, politik ekonomi dengan mendasarkan

pada Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 sebagai landasan filosofls dan

ideologi menyatakan bahwa sumber daya alam dikuasai oleh

negara untuk dipergunakan sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Hal ini menandai bahwa industri pertambangan di Indonesia tidak

sepenuhnya dikuasai oleh politik ekonomi yang berorientasi pada

sistem pasar (market oriented), tetapi masih sangat dipengaruhi

oleh kontrol negara (state planned). Namun, politik ekonomi

ini sempat bergeser ketika diterapkannya sistem Kontrak Karya

pada masa orde baru. Pada saat itu, investor asing melalui sistem

kontrak diberikan posisi yang sejajar dengan pihak pemerintah,

sehingga sangat mengurangi kontrol negara. Terbukti, PT Free

Port sebagai investor asing sebagai pihak yang terlibat dalam

Kontrak Karya sangat mendapat perlakuan yallg sangat istimewa

dengan memperoleh berbagai incentive .s dan kemudahan-

kemudahan dalam pelaksanaan investasi. Bahkan, kondisi ini

telah meningkatkan masuknya investor asing ke Indonesia pada

masa itu. Pada awal masa Orde Baru telah terjadi pergeseran

politik ekonomi sektor pertambangan dari stqte planned

rnenjadi sistem yang lebih bernttansa nco liberalisme yang lebih

rnengutamakan kepentingan pasar melalui sistenr Kontrak Karya.

Namun, hal ini tidak diikuti dengan peningkatan kemakmuran

terhadap masyarakat lokal. Akibatnya. tinrbtrllah konflik yang

berkepanjangan di area pertambangan di PaptLir (lrian Jaya) antara

masyarakat lokal dengan pihak investor.
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Dengan mendasarkan pada konsep rule of law, pelaksanaan

perjanjian investasi internasional baik bilateral/regional/

multilateral juga harus mengacu pada prinsip fairness, prinsip

goodfaith dan mutual trust dengan berlandaskan pada posisi tawar

yang seimbang (equal bargaining power) dalam pembentukan

perjanjian investasi internasional. Sebagai bentuk implikasi dari

prinsip 'rule of lcw', maka penerapan prinsip-prinsip yang secara

tegas disepakati di dalam perjanjian investasi bilateral (BIT)

haruslah mengacu pada penerapan prinsip fairness, good faith
dan mutual lrust dengan memperhatikan pula kepentingan umum

Qttrblic interests) dari pihak host stale. Sikap badan arbitrase

internasional khususnya badan arbitrase ICSID yang lebih

memihak pada perlindungan kepentingan investor Qtro investor)

yang hanya mengacu pada perjanjian investasi bilateral yang telah

disepakati dengan dalih semata-mata pada asa s p ac t a sunt s erv andq

dengan mengabaikan kepentingan umum Qtublic interests) pihak

host state justru pada akhimya akan menimbulkan ketidakadilan

dan ketidakharmonisan hubungan kerj asama ekonomi. Penerapan

prinsip 'rule of la'tr,' menghendaki adanya penerapan perjanjian

investasi internasional secara berkeseimbangan dengan

rnendasarkan pada perlidungan kepentingan pihak investor

nlaupLrn host slole dengan mendasarkan pada prinsip ./trirness,
ju.slice. good /aith. mutuql lrttst dan acluol treotment/equal

bargaining potrer.



3.INVESTASI MERUPAKAN BAGIAN DARI REZIM

INTERNASIONAL

Investasi sektor pertambangan pada prinsipnya tidak dapat

dilepaskan dengan rezim pengaturan investasi baik dalam level

nasional maupun intemasional. Secara nasional, investasi di

Indonesia diatur di dalam Undang-Undang Nomo r 2 5 Tahun 2OO7

tentang Penanaman Modal, selanjutnya disebut UUPM. Pada

prinsipnya, Pasal 3 UUPM mengatur tentang asas pelaksanaan

pasar modal di Indonesia yaitu : kepastian hukum, keterbukaan,

akuntabilitias, perlakuan yang sama dan tidak membedakan

atas negara- kebersamaan. efisiensi berkeadilan, berkelanjutan.

berwasasan lingkungan, kemandirian dan keseimbangan kemaj uan

dan kesatuan ekonomi nasional. Jika dicermati, asas-asas tersebut

konsisten dengan syarat-syarat perlindungan terhadap investor

asing yang dituangkan di dalam berbagai perjanjian investasi

internasional, baik yang bersifat bilateral, regional maupun

multilateral- Sebagai contoh, asas-asas penanaman modal yang

terdapat di dalam Pasal 3 senada dengan asas yang tertuang di

dalam perjanjian investasi internasional, diantaranya larangan

'Most Favorecl Nulion (MFN), non discriminalion, fair und

equitable treotmenl, tronsparency of lau,s, dan sebagainya-

Namnn. khr-rsus untuk investasi di bidang usaha tertentu,

berlaku pula ketentuan Pasal 12 ayat (5) UUPM yang mengatur

bahwa untuk bidang usaha tertentu, salah satunya adalah investasi

di sektor pertarrbarngan yang melibatkan pengelolaan sumber

daya ala':-:rlminerzrl- nraka kewenangan pengelolaan investor asing

untuk bidang pertanrbangan harus dilakukan dengan persyaratan

guna melindLrn-r.r i kcperrlingan nasional.
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Pemerintah menetapkan bidang usaha yang terbuka dengan
persyaratan berdasarkan kriteria kepentingan nasional,
yaitu perlindungan sumber daya alam, perlindungan,
pengembangan usaha mikro, kecil, menengah dan koperasi,
pengawasan produksi dan distribusi, peningkatan kapasitas
teknologi, partisipasi modal dalam negeri, serta kerjasama
dengan badan usaha yang ditunjuk pemerintah. r3l

Ketentuan ini juga didasarkan pada amanat Pasal 33 UUD 1945

yang memuat ideologi ekonomi di Indonesia. Oleh karena itu,
pengelolaan sumber daya alam/mineral maupun minyak dan
gas bumi sebagai kekayaan yang tak terbarukan (non renewable
resources), perlu adanya penekanan pada kepentingan nasional.

Artinya, bahwa pengelolaan atas sumber daya alam tersebut

dilakukan oleh negara untuk sebesar-sebesarnya kemakmuran
rakyat. Dengan kata lain, sekalipun investor bisa mengajukan
ijin untuk melakukan pengelolaan terhadap sumber daya alam/
mineral di Indonesia, Bidang pertambangan merupakan bidang
usaha yang terbuka untuk investasi dengan persyaratan guna

melindungi kepentingan nasional, khususnya perlindungan atas

kerusakan lingkungan dan terciptanya asas pemerataan bagi
penduduk lokal. Oleh karena itu, pelaksanaan investasi di bidang
pertambangan diikLrti dengan berbagai pengaturan yang sangat

kompleks/birokratis sebagai bentuk campur tangan (intervensi)
pemerintah guna melindungi kepentingan nasional. Bahkan dalan-r

rangka terciptanya pcmbangunan berkelanjutan, kegiatan usaha

pertambangan harus dilaksanakan dengan prinsip lingkr.rngan

hidup, transparansi dan parlisipasi masyarakat.

Irr Lihat Pasal lr arat (i) UU No. 5 Tahun 2007
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Rezim investasi internasional juga dikuasai oleh perjanjian

investasi bilateral dan perjanjian regional dalam upaya pencapaian

integrasi ekonomi. Perjanjian investasi juga terdapat di dalam

Free Trade Agreement (FTA) yang mengatur tentang perdagangan

dan investasi. Perjanjian-perjanjian internasional di bidang

investasi ini ditujukan untuk menghindari adanya diskriminasi.

Perjanjian Investasi Bilateral merupakan salah satu upaya

untuk mengatasi permasalahan yang sangat dinamik (dynamic

inconsistency problems), yang hanya dapat dihindari dengan

melalui pembentukan suatu komitmen antar negara. Pelaksanaan

investasi yang melibatkan masuknya modal asing ke dalam suatu

negara, sangat dipengaruhi oleh penciptaan situasi ekonomi yang

kondusif untuk mengurangi risiko, baik risiko politik maupun

risiko perubahan atas peraturan perundangan (regulatory risk).

Penanaman modal oleh pihak investor asing (negara asal modal/

home country) dalam yurisdiksi negara tuan rumah (host state)

haruslah diberikan jaminan keamanan berinvestasi.

Bagi negara yang berdaulat sebagai subyek hukum
internasional dan bagian dari masyarakat intemasional,
tuntutan akan perlindungan investasi tidak saja merupakan
etika dan standar dalam hubungan internasional, tetapi juga
merupakan kewajiban yang melekat bagi setiap negara
sesuai dengan praktek yanglazim berlaku dalam pergaulan
dan hubungan ekonomi antar negara.r''a

Negara-negara pemilik modal yang umumnya dikuasai

oleh negara-negara maju (rleveloped c'ounlries) berupaya untuk

membentukkomitmen dengan n<: gara tLran rumah (host states) yang

urnumnya adalah negara yang sedang bcrkernbang (developing

Irr Kusnowibowo, Hukum lrrvestasi lnternasional, Pustaka Reka Cipta,
Bandung. Juli, 2011, h. 2.

countries) melalui pembentukan perjanjian baik secara bilateral,

regional maupunmultilateral untuk memberikanj aminan keamanan

investasi. Oleh karena itu, pelaksanaan investasi di suatu negara

tidak dapat dilepaskan atau terkait erat dengan rezim investasi

internasional. Secara bilateral, perlindungan investasi dituangkan

dalam bentuk Perjanjian Investasi Bilateral (Bilateral Investment

Treaties), Trade and Investment Framework Agreement (TIFA),

Comprehensive Economic Parlnership Agreement (CEPA),

Economic Partnership Agreement (EPA) maupun Bilateral Free

Trade Agreement (BFTA). Dalam lingkup regional, munculnya

kerjasama ekonomi regional dalam bentuk ASEAN maupuan

NAFTA (North American Free Trade Agreement) dan European

Union (EU) merupakan bagian dari diplomasi antara negara

dalam upaya untuk meningkatkan hubungan ekonomi luar

negeri. Secara multilateral, munculnya TRIIIzIS (Trade Related

Investment fuIeasures) and INCTAD (United Nations Conference

on Trade and Development) and OECD (Organization for
Ec o nom ic Cooperat ion and Dev e I opm enr,) menunjukkan bahwa

pelaksanaan investasi di suatu negara sebenarnya tidak hanya

diktrasai oleh hukum nasional host .;tates. tetapi juga terkait

dengan rezim hukum investasi internasional sebagai irnplikasi era

global ekonomi. Secara multilateral, Indonesia telalr meratifikasi

Konvensi Inlernalional Cenler.for the Selllement of Investment

Di.spute (ICSID) melalui Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1968.

4. TIIAKTAT INVESTASI BILATBRAL (BILATERAL

INVESTMENT TREATY)

Pembentukan Perjanjian Investasi Intcrnasinonal (BIT)
rnerupakan salah satu upaya untuk menrinimalisir risiko non
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ekonomi, baik manyangkut risiko politik maupun regulatory

risk di hosl slates melalui pembentukan standard-standard

perlindungan terhadap pelaksanaan investasi asing di suatu negara

(standard of treatmenl).t35 Pada prinsipnya, penandatanganan

traktat investasi bilateral antara dua negara merupakan salah satu

bentuk kesepakatan yang membebankan kewajiban yang bersifat

reciprocal (timbal balik) di bidang investasi. Demikian juga di

dalam Free Trade Agreement (FTA) juga dijumpai kewajiban

yang sama dalam upaya untuk memberikan perlindungan hukum

(proteksi) dalam pelaksanaan investasi. Bentuk perlindungan

semacam ini pada prinsipnya juga dijumpai di berbagai Perjanjian

Perdagangan Bebas (Free Trade AgreementslFTA). Sebagai

contoh, Bab I I dari NAFTA (North American Free Tiade

Agreement) mengandung kewajiban investasi yang hampir serupa

dengan modei yang terdapat dalam BIT. Traktat Investasi Bilateral

ditujukan untuk mewujudkan stabilitas investasi diantara investor

dengan host slate. BIT memberikan proteksi terhadap investor

terhadap berbagai risiko yang berasal dari kewenangan diskresi

pemerintah dan kedaulatan dari host state dan memberikan hak

bagi para investor untuk memilih forum arbitrase yang netral

dalam penyelesaian sengketa.

Beberapa bentuk sa./bguards atau standard perlindtrngan

yang umLrmnya ditentukan di dalam BIT diantaranya adalah

adanya jaminan hukum sebagai berikut :

I Nctlionctl Trecttmenl yang memberikan kewajiban untr-rk

memperlakukan investor dalam investasi dengan tidak
membedakan antara investor asing dan investor nasional:
'prinsip dalam hukum internasional yang harus dijunjung

tinggi oleh setiap negara dalam praktek investasi asing
yang menuntut pemberian perlakuan yang adil dan pantas
kepada pihak asing yang menjalankan bisnis dan ekonomi
di negara tuan rumah (host states)-'136

2. Most Favored Nation Treatment : kewajiban untuk
rrremperlakukan investor dan investasi dengan tidak
memberikan perbedaan perlakuan antara investor yang
berasal dari negara penandatangan BIT dengan investor
dari negara lain yang bukan sebagai pihak dalam BIT.

3. Minimum Stondard of Treatment yang menentukan
kewajiban bagi negara tuan rumah (hos.t stale) untr_rk

memberikan perlakuan terhadap investor sesuai dengan
hukum kebiasaan internasional, termasuk perlakuan
secara fair dan adll (fair and equitable treatment) dan
' Full Prol ection and Security'.t37

4. P e rfo rm onc e Re q u ire me nt s : melarang pengenaan berbagai
persyaratan termasuk persyaratan penggunaan produk
nasional dan persyaratan export produk yang dihasilkan
oleh investor.

J. Exproprialion : melarang negara tuan rumah (host state)
untuk melaklukan ekpropriasi dan nasionalisasi yang
merupakan kewenangan unilateral dari tuan rumah (host
state) untuk melakukan tindakan nasionalsiasi terhadeap
aset, properti dan bisnis milik asing.r38 Nasionalisasi
dan ekspropriasi hanya dapat dilaksanakan dengan
beberapa syarat yaitu : (l) untuk kepcntingan publik; (2)
pelaksanaannya harr-rs didasarkan pada due proces..s <tf
lav,; (3) non diskrirninatif; (4) harus disertai pembayaran
kompensasi yang layak. r3e

116 Kusnowibowo, Hukum lnvestasi Internasional, Pustaka Reka Cipta,
Juli 2013, h.66-69

r37 lbid.
r38Ibid., h.59-60.
|]' Ibid., h. 69.
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6. Transfer of Funds (Transfer dana): prinsip ini berkaitan
dengan repatriasi keuntungan bisnis dari penanam modal
secara bebas.

7. Full Protection and Security

FPS juga mencakup jaminan terhadap pelanggaran
terhadap pelanggaran hak-hak investor sebagai akibat
pemberlakuan perundang-undangan dan berbagai regulasi
dari host states yang dapat mempengaruhi keamanan dan
perlindungan investasi. rl0 Untuk perumusan klausula full
protection and security di dalam BIT dan NAFTA, biasanya
diikuti pula dengan kata-kata 'as required by intemational
law'. Perumusan BI-I'yang tidak merujuk pada hukum
internasional, level proteksi dan security biasanya sesuai
dengan hal-hal yang yang sudah disepakati di dalam BIT
yang seringkali memberikan level proteksi yang sangat
tinggi.

8. Penyelesaian sengketa (Dispute Settlement) melalui
forum arbitrase yang netral daripada melalui sistem
pengadilan nasional dari negara tuan rumah (host state).
BIT memberikan jaminan bagi investor untuk memilih
negara dimana arbitrase akan dilakukan, salah satunya
melalui ICSID (the Internationctl Center.for Settlement of
Inv e s tme nt D isput e s)yaituarbitrase yangkhususmenangani
penyelesaian kasus menyangkr-rt investasi. Tata cara
penyelesaian sengketa r-nelalui -ialur arbitrase merupakan
salah satu bentuk perlindungan terhadap investor yang
melaksanakan investasi di negara tuzrn mmah (host states)
sebagai upaya untuk menghindari penyelesaian sengketa
melalui jalur litigasi melalui pcngadilan (domestic court)
yang tentu saja kurang memberikan perlindungan terhadap
hak-hak dari investor.

9 . Klausula Stabi lisasi (Sr a b i I i zcr t i o n () I o t r.s e) y angmerupakan
suatu klausula untuk menjarnin kelangsungan perjanjian
yang telah disepakati sehingga ticlak ada perubahan atau

74

rr0 Ibid.
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pengingkaran perjanjian di kemudian hari.rar Dengan
klausula ini, segala perubahan dari hukum di negara tuan
rumah (host state) yang merugikan pihak investor asing
akan menimbulkan akibat hukum.ra2

Perlindungan investasi juga terdapat di dalam UU No.

25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (selanjutnya disebut

dengan UUPM) sebagaimana diatur di dalam pasal 6 yang

menegaskan bahwa :

(l) Pemerintah memberikan perlakuan yang sama kepada

semua penanam modal yang berasal dari negara manapun

yag melakukan kegiatan penanaman modal di Indonesia

sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Perlakuan sebagaimana dimaksud pada ayat (l) tidak

berlaku bagi penanam modal dari suatu negara yang

memperoleh hak istimewa berdasarkan perjanjian

bersama dengan Indonesia- rr-'

Lebih lanjut, perlindungan investasi juga diatr-rr di dalam Pasal

7, Pasal 8 UUPM, yang secara berturut-turut mengatur tentang

larangan nasionalisasi dan dimungkinkannya untuk melakukan

transfer aset bagi investor terhadap hasil keuntungan bisnis,

bunga maupun deviden. Ketentrran tentang larangan ekspropriasi

(expropriation) berisi komitment pemerintah (host states)

untuk tidak melakukan nasionalisasi atau pengambilalihan hak

kepemilikan penanam modal kecuali dengan undang-undang.

Ketentuan larangan nasionalisasi ini nterupakan perlindungan

r'r Ibid., h. 97.

'u2 Ibid.
r'r Lihat Pasal 6 UUPM



mendasar (core protection) dalam UUPM yang bertujuan untuk

lebih memberikan jaminan perlindungan investasi bagi para

investor. Selanjutnya di dalam Pasal 30 ayat ( I ) UUPM ditegaskan

pula bahwa : "Pemerintah dan/atau pemerintah daerah menjamin

kepastian dan keamanan berusaha bagi pelaksanaan penanaman

modal."r44 Pasal ini memberikan kewajiban bagi pemerintah pusat

maupun pemerintah daerah untuk memberikan jaminan kepastian

hukum (legal certainty) dan jaminan keamanan (security) bagi

investor dalam melakukan investasi di negara tuan rumah (/zosf

states).

5. KLAUSULA-KLAUSULA POKOK DALAM

TRAKTAT INVESTASI INTERNASIONAL:

PERLINDUNGAN SUBSTANTIF

Berbagai traktat investasi yang telah ditandatangani

oleh Indonesia dengan beberapa negara ASEAN, mengandung

pengaturan bahwa pelaksanaan investasi harus dilakukan dengan

cara yang telah ditentukan. Bagi investor sektor pertambangan dari

negara Austral ia, rn isalnya, yang secara potensial telah terpengatuh

sebagai akibat adanya regulasi yang mewajibkan divestasi

atas saham. dengan Inengacu pada perjanjian investasi dengan

Indonesia (trcaties) yang dibuat pada tahun 1993. mendefinisikar-r

bahwa investasi harus sesuai dengan hukum, peratttran (regulasi)

dan kebijakan investasi di Indonesia. Pengaturan ini berbeda

penekanannya jika dibandingkan dengan AANZFTA (ASEAN-

Australia-Nerv Zealand Free Trode Area Agreentenl) tnendalilkan

bahwa investasi haruslah cliakui di negara tuan rumah, namun
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harus disesuaikan dengan hukum, pengaturan (regulasi) dan

kebijakan di negara tersebut.

Klausula-klausula semacam ini dapat menimbulkan

kesulitan-kesulitan bagi investor asing dalam kaitannya dengan

tuntutan atas pelanggarat PIB (Perjanjian Investasi Bilateral)
terhadap Indonesia. Rezim pasca orde baru dengan adanya

demokratisasi dan desentralisasi telah menimbulkan banyaknya

perangkat peraturan dan kebijakan yang mempengaruhi pemberian

izin dan pelaksanaan investasi asing di Indonesia. Namun, jika
hambatan-hambatan investasi tersebut tidak dapat teratasi,

maka investor asing yang berupaya untuk mencari kompensasi

atau untuk memperoleh posisi negosiasi yang lebih baik dapat

beranggapan bahwa peraturan pertambangan Indonesia telah

melanggar perlindungan substantif yang telah disepakati di dalam

perjanjian investasi bilateral antara Indonesia-Australia (1993)

dan AANZFIA, diantaranya .

(1)' nat io na I I recttme nt' yaitu' treatment no le ssfavourab le t han

thut (u,hich the host state) accords, in like circumstqnces to

its o,tvn intteslors and their investments.' Traktat investasi

bilateral antara Indonesia - Australia yang ditandatangani

tahtrn 1993 tidak memberikan klausula tentang 'ncttictnql

lrealtncnl' - tetapi mencantumkan. klausula tentang' most

favottrecl nalion' yang memungkinkan investor dari
Australia untuk menuntut pihak Indonesia terhadap

berbagai bentuk keuntungan atau perlakuan yang tidak

sama yang diberikan kepada negara ketiga.

(2) Investor asing dapat menuntut kompensasi dalam hal

acl an y n e ks p ro pri a s i (e x p r o p r i a t i o n) atatpun nas i o n al i s as i



yang diakibatkan oleh berbagai peraturan yang diterapkan

oleh negara tuan rumah.

(3) Adanya komitmen dari negara tuan rumah untuk

memberikan'fairandequitabletreatment'bagiinvestor
Australia yang melakukan investasi di Indonesia'

(4) Perlindungan substantif dalam bentuk 'transparency o/

law' . Dari sisi kompleksnya pengaturan pertambangan di

tingkat pusat maupun daerah mengenai perizinan usaha

pertambangan sangat memungkinkan bagi Indonesia untuk

dituntutolehinvestorasingdengandalihtidakadanya
transparansi dalan-r penerbitan Ijin Usaha Pertambangan

(IUP).

(5)PlBmemilihjalurpenyelesaiansengketamelaluiarbitrase

ICSID, sedangkan AANZFTA memungkinkan bagi

negara tuan rumah untuk menyelesaikan sengketa melalui

arbitrase ctd hoc, termasuk dimungkinkannya negara tuan

rumah untuk mengulnumkan semua putusan arbitrase

danberbagaikeputusanyangtelahdihasilkanoleh
tribunal. Klausula penyelesaian sengketa di dalam traktat

investasi bilateral ini memang merupakan suatu klausula

yang bersifat absolut yang tetap selalu diperjanjikan dan

tidak dapat dipisahkan dalam setiap perjanjian investasi

intemasional.

Namun, meskipun perlindurngan terhadap pelaksanaan investasi

telah diatur di dalam perjanjiar-r investasi secara bilateral maupun

regional antar negara, nafiIun rezittt hukunr internasional ini belum

sepenuhnya dapat menyelesaikan segala perselisihan' bahkan

dengan bentuk traktat invcstasi vang selengkap apapun' Hal ini
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mengingat masih dimungkinkannya interpretasi yang cukup

luas dan bervariasi (evolving interpretation) terhadap klausula-

klausula yang telah disepakati di dalam perjanjian investasi

tersebut. Sebagai contoh, di dalam pelaksanaan klausula full
protection securityyang diikuti dengan klausul 'fair and equitable

treatment', klausula-klausula ini dimaksudkan untuk menegaskan

bahwa investor asing berhak untuk mendapatkan proteksi/

perlindungan melebihi hak yang dapat diperolehnya atas dasar

'non diskriminasi' berdasarkan hukum internasional.

LVhere the words full protecion and securigt and according
.fair and equitable treatment are added, they are meant to
imply that foreign investors are entitled to protection oyer
and above their entitlemenl lo non discriminalory treatment
under internationql law. Ia5

6. IMPLIKASI PENGATURAN PERTAMBANGAN DI

INDONESIA TERHADAP TRAKTAT INVESTASI

INTERNASIONAL

Perjanjian Investasi bilateral yang telah ditandatangani

oleh Indonesia dengan berbagai negara di dunia pada prinsipnya

bagaikan pedang bermata dua, yaitu di satu sisi dapat memberikan

kepastian hukum dan jaminan bagi investor asing di negara tuan

rumah (host states), sedangkan di sisi lain, penerapan perjanjian

investasi bilateral / internasional dapat dianggap membatasi

pembentukan kebijakan maupun regulasi yang dapat dilakukan

oleh pemerintah di negara tuan rumah.rar'. Dalam beberapa kasus,

ru5 Surya P Subedi, Intenrational Irlvestment Law, Reconciling Policy and
Principle, Oxford and Porlland Oregon, USA, p. 134..

ra6 Luke Eric Peterson. South Afiica's Bilateral lnvestment Treaties.
lmplications for Development and Hurnan Riqlrts, Dialog on Globalization,



pemerintah Indonesia telah digugat oleh investor asing sebagai

akibat adanya pelanggaran terhadap perjanjian investasi bilateral

dan merupakan pelanggaran terhadap hak-hak investor yang

telah disepakati di dalam perjanjian investasi bilateral, regional

maupun internasional yang telah disepakati oleh Pemerintah

Indonesia. Sebagai contoh, adanya gugatan dari perusahaan

pertambangan asing yaittt Churchill Mining Plc. sebagai akibat

pembatalan ijin usaha pertambangan secara sepihak oleh Bupati

Kutai 'fimur. r{i Bahkan potenlial claims dari investor asing

juga berkaitan dengan kebijakan yang berisi kewajiban bagi

perusahaan pertambangan asing untuk divestasi saham sebesar 5 I

o% setelah masa produksi selama 5 hingga l0 tahun berdasarkan

PP Nomor 23 Tahun 2010 yang diubah dengan PP Nomor 24

Tahun 2012. Berdasarkan kesepakatan penyelesaian sengketa

melalui arbitrase, maka berbagai gugatan (claims) tersehut

telah diajukan ke ICSID tribunal karena dianggap bertentangan

(in conflicl) dengan perjanjian investasi bilateral yang telah

ditandatangani oleh Pemerintah Indonesia. oleh karena itu, perlu

adanya sinkronisasi antara isi perjanjian investasi bilateral dengan

pembentukan berbagai kebijakan dan peraturan perundang-

lunclangan yang berlaku, khususnya di sektor pertambangan'

Bal-rkzrp. .iika dikaji isi dari berbagai bentuk perjan-iian investasi

bilateral ternyata sebagian besar mengandung standard proteksi

yang dituangkan dalam bentuk klausula-klausula yang sangat

potensta I rnerrimbulkan ambiguiti, open-e ndedness (terbuka) dan

llSD. Novernber diakses di:
h.8, diakses

tangual I i Oktober 2013 -

I llY l2O l2 ChLrrchill
http://www. italaw.com/
iakses pada tanggal I 3

Oktober 201 3
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memerlukan interpretasi yang substantial terhadap BIT tersebut

(tidak dapat diprediksi/unpredictable).t48. Pengabaian terhadap

isi perjanjian investasi bilateral yang telah disepakati terhadap

berbagai kebijakan dan peraturan perundang-undangan yang

berlaku akan dapat mengakibatkan konsekuensi hukum bagi

host stcttes. Konsekuensi ini semakin besar ketika penyelesaian

sengketa melalui forum arbitrase, khususnya ICSID, ternyata

lebih menekankan pada perlindungan terhadap hak-hak investor

daripada negara tuan rumah.

In several documenled instances, tribunals have adopled
i nv e s t or-c e ntri c i nte rpre t at i ons aft e r hctv i ng c o nc I ud e d t ha t
lhe object and purpose of the given inveslmenl lreaty was
to create favourable conditions for investments, rather lhan
some broader purpose. tae

7. INTEPRBTASI TERHADAP

KLAUSULA-KLAUSULA DALAM

INVES'IASI BILATERAL

Sebagaimana diuraikan di atas, perlindungan terhadap

hak-hak investor asing melalui bingkai perjanjian investasi

bilateral (BITs) maupun regional (NAFTA, AANZFTA, dsb)

memperj anj i kan beberapa klausula-klausula yang berr-rpaya r.rntuk

melindungi pihak investordalam melaksanakan investasi di negara

tuan rumah. Kesepakatan ini sebenamya merupakan suatu bentuk

kewajiban kontraktual (contraclual ohligations) yang harus

dilaksanakan oleh negara tuan rumah, yang mana pelanggaran

terhadap berbagai bentuk sarana perlindungan terhadap investor

r's Ibicl.- h. 10.
H"lbid.. h. ll.

PENERAPAN

PERJANJIAN



asing tersebut akan menimbulkan suatu akibat hukum' yaitu

pihak investor asing yang merasa dirugikan dapat mengajukan

tuntutan (claims) kepada negara tuan rumah (host states)' baik

melalui jalur litigasi maupun non litigasi. oleh karena itu, dalam

bab ini akan dibahas tentang beberapa klausula dalam perjanjian/

traktat investasi internasional yang dianggap dapat memberikan

akibat hukum bagi host slates, mengingat terhadap pelanggaran

BIT tersebut dapat diajukan tuntutan oleh pihak investor ke

badan arbitrase investasi internasional, diantaranya adalah ICSID

tribunal.

Bahkan ada kecenderungan bahwa berbagai kasus

investasi melalui ICSID tribunal lebih memberikan perlindungan

atau keberpihakan pada investor asing dalam berbagai kasus

investasi.|soBeberapakasusyangtelahdiputusmelaluilCSlD
tribunal cenderung untuk memperluas konsep perlindungan

standard (standartl protection) yang terdapat di dalam berbagai

perjanjian investasi baik yang bersifat bilateral, regional maupun

multilateral, sehingga tidak hanya mengacu pada konsep yang

bersifat tradisional. Sebagai contoh, dalam kasus Metalclad

C o rp o r at i on v (Jni I e d M ex ic ct n s t a t e s/''/, ICSID menyatakan bahwa

kewenangan pemerintah lokal untuk menahan izin perencanaan

untuk pembangunan failitas pembuangan limbah berbahaya

berdasarkanperjanjianbilateralantara.1vktrtlcalddanpemerintah

Merico dianggap sebagai perlakuan (treatment) yang melanggar

standard 'fair dan just trectlmenl'berdasarkan NAFTA' Bahkan

di dalam kasus antara Entilio Agttslin v Kingdom of Spaint52 ruallg

r5o ICSID Case No. ARB (AF/97)/ 197 l, tertanggal 30 Agustus 2000, lbid.,

p. 134.
tsr ICSID Case No- ARB (AF/97) /191 l, tertanggal 30 Agustus 2000

r52 lbid.
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lingkup klausula expropriasi yang tertuang di dalam NAFTA telah

diinterpretasikan secara luas (ekstensif) yang sudah bergeser dari

definisi tradisional yang sempit atas klausula tersebut.

A. I(LAUSULA STABILISASI (S t a b i I izat io n C I a us e)

Pencantuman klausul a stabili sasi di dal am perj anj ianltraktat

investasi internasional baik yang bersifat bilateral maupun regional

pada prinsipnya ditujukan untuk memberikan perlindungan hak-

hak investor asing terhadap segala bentuk perubahan hukum

(legal regime) maupun perubahan berbagai peraturan perundang-

undangan di negara tuan rumah. Pada prinsipnya, sebagai negara

yang berdaulat (sovereign), pihak host states mempunyai hak

untuk mengatur pelaksanaan investasi di negaranya melalui

berbagai macam kebij akan peraturan perundang-undangan.

Under a BIT q host state is not prevented.from laking new
legal and administrqlive measures in qccordance with the
wishies ofthe people in the country or in order to complywith
or implement the obligations flowing.from an international
treaty, whether dealing-vlith human rights or environmentql
matters.tss

Dalam situasi ini, pihak investor asing yang terkena dampak

dari adanya undang-undang/kebiiakan investasi yang baru

memperoleh hak untuk mendapat kornpensasi atas kerugian yang

diakibatkan perubahan kebijakan tersebut karena dianggap sebagai

'indirect expropriation'. Berdasarkan hukum kebiasaan investasi

internasional (cus I omary int er nctl i o nct I .fore i gn inve stment law),

berbagai bentuk regulatory/peratllran perundang-undangan di

bidang investasi asing dengan mer-idasarkan pada kepentingan

r5rlbid., h. 104.

I

I



publik dan dengan cara yang tidak bersifat diskriminatif (non

di s c r i m i n at i o n) btkanlah dianggap sebagai bentuk' ekspropriasi'

jika kebijakan nasional tersebut tidak menimbulkan kerugian

ekonotni yang sangat signifikan bagi investor asing'r5a Namun,

adajuga kontrak investasi yang lebih memperluas tanggung gugat

pihak negara tuan rumah dengan cara membebankan kewajiban

untuk memberikan kompensasi bagi setiap bentuk intervensi oleh

negara tuan rumah yang akan mengakibatkan peningkatan biaya

(cost) yang harus ditanggung oleh investor dalam pelaksanaan

suatu proyek/investasi. Berdasarkan klausula stabilisasi, maka

berbagai perubahan peraturan perundang-undangan yang berlaku

setelah ditandatanganinya perjanjian investasi baik yang bersifat

bilateral maupun regional tidak boleh merugikan pihak investor-

Di satu sisi, klausula stabilisasi ini mengharuskan pihak investor

asing untuk mentaati berbagai peraturan di negara tuan rumah

yang telah berlaku pada saat perjanjian investasi dibuat. Namun

di sisi lain, perubahan peraturan atau munculnya peraturan'/

kebijakan baru yang secara srgnifikan sangat berbeda dengan

kebijakan/peraturan yang berlaku pada saat perjanjian investasi

disepakati bukanlah merupakan pelanggaran terhadap klausula

stabilisasi jika perubahan tersebut tidak rnenirnbulkan kerugian

bagi pihak investor.

'['he stabilisalion clause stipulate.s lhal lhe lau' prevctiling crl

lhe time the decisionu,as tuken by.foreign inve slors lo invest

in lhe host cormtries u,ottld be oppliccrble to lhem. ond such

laws u,oulcl not be altered to the delrimenl o/'such investors.

It is u,ell ancl good that.fbreign inveslors comntit I hentselves

toabidingbythelawsofthehoslcottnlt.yprevuilingalthe
lirue the investntent tvqs made, bul s'trch clutt.ses have the

e.ffect ofpreventing host statesfrom enacting new legislation
or undertaking new internationl obligations which would
affect the profitability of the rele,ranl /oreign investors.t55

Nampak disini bahwa klausula stabilisasi ini merupakan

pembatasan kedaulatan (sovereignty) dari negara tuan rumah

(hosl slate.s) untuk menetapkan kebijakan atau berbagai peraturan

terkait dengan pelaksanaan investasi. Hal ini menunjukkan adanya

posisi yang tidak seimbang dalam rangka pembuatan perjanjian

investasi baik yang bersifat bilateral maupun regional mengingat

perjanjian yang berisi komitmen dari negara tuan rumah hanya

diberikan demi kepentingan dan perlindungan hak-hak dari

investor dengan mengabaikan hak-hak masyarakat lokal. Jika

dicerrnati, sebagian besar BIT tidak memberikan pengaturan yang

tegas tentang kewajiban investor untuk melakrtkan perlindungan

terhadap lingkungan hidup maupun perlindungan terhadap hak-

hak asasi masyarakat lokal di negara tuan rumah (host states).

l4/ith exception of afew recent BITs, most of them are silent
ctboul lhe preservation of the environment or the protection
of'human rights by foreign investors in the countries where
they clo lheir business.156

B. KLAUSULA PAYUNG (UMBRELLA CLAUSD

Dcngan disepakatinya klausula payung di dalam perjanjian

invcstersi bilate ral maupun regional, maka pelanggaran kewajiban

kontraktr.rarl terhadap investor asing akan dianggap sebagai

pelanggaran terhadap BIT, sehingga pihak investor dapat

rnenclalilkan perlindungan hak-haknya berdsasarkan hukum

invcstasi interrrasional. Klausula paylrng di dalarn perjanjian

'" Ibicl

'''lbicl . p. ll6
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investasi bilateral dapat dituangkan dalam berbagai bentuk

klausula yang intinya berupaya untuk mendapatkan perlindungan

yang maksimal dari negara tuan rumah. Berikut ini adalah berbaga i

bentuk klausula payung yang telah disepakati dalam perjanjian

investasi bilateral yang melibatkan pihak Indonesia :

Article 1 I . Each Conlracting Party shall in its territory
promote as far as possible the investment of cctpilal by
nationctls or legal persons of the other Contracting Parly
and qdmit such investmenl in accordance with its legislation
and administrative practice . It shah in any case accord
such investments-fair and equitable treatment .

Article II
Promotion and proteclion oJ' investment
l. Eqch Party shall e ncouroge and promote investments'

in its territory by' investors of the other Party and shall,
in accordance v,ilh its laws, regulalions and investment
policies applicablef"om time to time, admit investmenls.

Klausula payung ini berisi komitmen dari negara tuan rumah

untuk memberikan situasi investasi yang kondusif bagi

investor asing, bahkan kewajiban pihak host state diperluas

hingga perlindungan terhac{ap hak-hak investor berdasarkan

hukum investasi internasional. Klausula payung ini merupakan

penghargaan terhadap kornittnen yang diberikan oleh para pihak

yang dituangkan dalam pe{an-iian investasi, baik yang bersifat

bilateral maupun regional. ri7 Implikasi dari pencantuman klausula

payung ini adalah bahwa pihak /zo.rl stdles harus menciptakan darr

menjaga agar sistem hukunr secara nasional selalu memberikan

pelaksanaan investasi yang kondusif yang tidak merugikan pihak

86
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investor asing. Tingginya regulatory risk di negara tuan rumah
dalam pelaksanaan investasi akan memberikan situasi yang tidak
kondusif bagi investor asing, sehingga situasi ini bisa dajukan
tuntutan pelanggaran terhadap klausula payung yang telah
disepakati di dalam BIT.

Sebagai contoh, putusan ICSID dalam kasu s Salini v Jordan,
tribunal dalam putusannya menyatakan:rj8

"each contracting party committed itself to create and
maintctin in its lerritory a legal framework favourable
lo investmenls. This legal fi.amework must be apt to
guarantee to investors the continuity of legal trealmenl. It
musl in particular be such as to ensure compliance of all
undertakings assumeci under relevant contracts with respect
to eqch specific sector". tte

Hal ini menunjukkan bahwa klausula payung menuntut pihak host
state unttkmenciptakan dan menjaga sistem hukum nasional yang

berkenaan dengan investasi asing agar selalu bersifat kondusif
dan melindungi hak-hak investor asing, bahkan kewajiban ini
diperluas hingga perlindungan terhadap hak-hak investor asing

berdasarkan hukum investasi internasional.r60 Interpretasi yang

Iuas terhadap klausr-rla payung di Iembaga arbitrase internasional
khususnya ICSID tribrrnzrl juga dapat dicermati di dalam kasus

antara Noble Venture.s v Romanio.r('r Dalam kasus ini. ICSID
tribunal menyatakan bahwa pencantuman klausula payung di

dalam perjanjian investasi bilateral adalah dimaksudkan untuk
men-transforrn kewajiban yang sebenarnya merupakan' domestic

r58Surya P Subedi, op.cit., h. 104-106.
r50 Ibid.
r60 Ibid.
r6r ICSID Case No. ARBiO l/ | I . reftanggal l2 Oktober 2005. lbid., h. 106.



law obligations' (kewajiban yang didasarkan pada hukum

nasional) menjadi kewajiban yang didasarkan pada hukum

investasi intemasional- r62

"inasmuch as a breach of conlract at the municipal

level creates at the same time the violations of one of the

Terhadap sikap I CSlD sebagai lembaga arbitrase internasional yang

khusus menyelesaikan sengketa arbitrase internasional haruslah

memberikan putusan yang lebih mencerminkan keseimbangan

dalam rangka mengintepretasikan klausula payung di dalam

perjanjian investasi intemasional' Hal ini untuk memberikan

perlindungan yang proporsional bagi para pihak, baik investor

asing maupun pihak host state' Mengingat klausula payung ini

juga dikategorikan sebagai 'blanket protection' yang memberikan

cakupan perlindungan yang sangat luas bagi investor asing' yang

tidak rnenutup kemungkinan akan memberikan dampak ekonomi

),ang cukup siglrihkan bagi negara tuan rumah yang sebagian

besar adalah negara yang sedang berkembang atatr bahkan negara

terbelakang (Less Developed CounlrylLDCs)'

C. TRANSPARENCY OF LAW

Di dalam perjanjian investasi bilateral antara pemerintah

Indonesia dan Australia yang tertuang di dalam 'Agreement

hel-v,een lhe Govet'nment o.f Attstralitt and the Governmenl of the

88
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Republic of Indonesia concerning the Promotion and Protection of
Investmenls' Nomor 19, Tahun 1993, ditegaskan adanya klausula

tentang 'trqnsparency of laws'di dalam Pasal X.

" Eachparty shall, with aview ofpromoting the understanding
of its laws that pertain to or effect investments in its territory
by investors of the other party, make such laws public and
rectdily accessible." t6a

Klausula semacam ini mewajibkan host state untuk menciptakan

dan menjaga agar sistem hukum nasional/domestik selalu

memberikan transparansi dan keterbukaan dengan cara

memberikan kemudahan kepada publik untuk mengakses berbagai

peraturan perundang-undangan yang berlaku, baik di tingkat
pusat maupuan daerah. Penyalahgunaan kewenangan sebagai

akibat kurang adanya transparansi terutama dalam penerbitan dan

pembatalan izin pertambangan oleh pemerintah daerah (propinsi

maupun kabupaten) akan mengakibatkan timbulnya kerugian bagi

investor asing di Indonesia. Tidak adanya transparansi di dalam

pemberian IUP maupun pembatala\nya di tingkat pusat maupun

daerah akan mengurangi prinsip transparansi-

D. KLAUSULA 'PROMOTION AND PROTECTION OF
INVESTMENT'

Klausula ini cenderung bertujuan untuk memberikan

perlindungan yang ekstensif atau luas kepada investor asing di

Indonesia. Klattsula ini biasanya juga disebut dengan klausula

admisi (admiss'ion clause) yaitu :

r('rAgr-eement between the Govenrment ofAustralia and the Governrnent
of the Republic of lndonesia concerning the Pronrotion and Protection of
lnvestnrents. Nomor 19, Tahun 1993.



suatu bentuk klausul yang melegalkan dan menyatakan

secara yuridis diperkenankannya penanam modal asing

melakukan kegiatan bisnis dan investasi di wilayah

negara lain. Klausula ini merupakan pintu pembuka secara

yuridis para penanam modal, sehingga dengan leluasa

dapat memasuki negara di luar wilayah negaranya untuk

melakukan kegiatan investasi. I 65

Dalam praktek terdapat berbagai variasi yang dipergunakan di

dalam perjanjian investasi bilateral. Pada perjanjian investasi

bilateral antara Indonesia dengan Algeria disebutkan sebagai

berikut :

Promotion and protection of investment

I.Either contracting parly shall encourage and create

clitions for investors of cting

capital in its territorY such

rdance with its lqws an

2. Investments' or investors or either contracling party shall

atalltimesbeaccorrledfairandequitabletreatmentqnd
shall enjoy adequate protection and security in the territory

of the other contracling party' 166

Jika dicermati, klausyla ini memberikan kewajiban bagi negara

tuan rumah untuk memberikan 'favorhble conditions' bagi

investor untuk melakukan penanaman modal di negara tuan

rlrmah dan penerimaan pelaksanaan investasi tersebut juga

harus sesuai dengan hukum dan regulasi yang berlaku di negara

tersebut. Implikasinya, tentu saja legislasi nasional negara tttan

ro5 Kusnowibowo, oP.cit., h. 90 - 9l-
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rumah berhak untuk mengatur pelaksanaan investasi di negaranya

sebagai perwujudan kedaulatan suatu negara, dan pihak investor

asing harus mengahormati ketentuan tersebut. Hal ini dapat kita

simpulkan dari kalimat : "...in accordance with its laws and

regulations." Namun, di dalam ayat (2), terdapat pemebebanan

kewajiban bagi negara tuan rumah untuk selalu ("..-at all times")

memberikan kebijakan dan legislasi mengenai pelaksanaan

investasi yang mencerminkan '.fair and equitable treatment' serta

memberikan jaminan perlindungan dan keamanan jaminan bagi

investor yang melaksanakan investasi di negara tuan rumah.

Ketentuan ayat (2) ini sebenarnya merupakan upaya untuk

memberikan jaminan perlindungan hak-hak investor asing di

negara tuan rumah sebagai penyeimbang klausula admisi dengan

tuj uan agar pihak h o s t s' t q t e tidak mengeluarkan peraturan ataupun

kebijakan investasi yang sangat merugikan pihak investor.

Di dalam perjanjian investasi bilateral antara Indonesia

dan Australia Nomor l9 Tahun 1993, klausula admisi ini bahkan

semakin diperketat, yaitu mencakup kewajiban bagi negara tuan

rumah untuk memberikan'fair and equitable trecttmenl' ntaupun
jaminan perlindungan dan kearrranan Qtrotection and security).

Promotion and proleclion of investment

l.Each conlracting porty shall encourage and promote
investments in it.s tarritory by investors of the other party
ctnd shall, in crccordance v,ith its laws, regulations and
investment policies' opplicable .from time to time. qdmit
investments.

2. A parly shall en.s'Ll'e .fctir ond equitable trealment in its
own territory to invc.s/nenl.

3. A party shall, .;ubject lo ils' la4,s, accord v,ithin its territory



protection and security to investments and shall not impair

the management, maintenance' use. enjoyment or disposal

of inveslmenls.

4. This agreement shall not prevent an investor of one party

from taking advantage of the provisions of any applicable

law, regulation or policy of the other party which are more

favourable than the provisions of this agreement' t67

Jika dibandingkan dengan klausula yang pertama, klausula ini

memberikan jaminan perlindungan (proteksi) dan keamanan

(.secttrity) yang sangat luas bagi investor asing di negara tuan

rumah dengan selalu memberikan jaminan kepastian hukum

bahwa segala bentuk kebijakan maupun regulasi di bidang

investasi harus tetap memberikan perlindungan hak-hak investor.

Bahkan, poin no. 4 klausula admisi ini lebih memberikanjaminan

perlindungan yang lebih luas dengan memberikan kemungkinan

bagi pihak investor asing untuk rnenerapkan kebijakan maupun

berbagai bentuk regulasi dari negara lain yang lebih memberikan

jaminan perlindungan bagi investor. Hal ini tentu saja telah

melemahkan kedaulatan (sovereignty) negara tuan rumah, yang

pada prinsipnya berhak mengatur dan mengeluarkan berbagai

kebijakan di wilayah teritorial suatu negara guna melindungi

kepentingan nasionalnya- Permasalahannya adalah apakah

segala bentuk peraturan ataupun kcbijakan investasi yang

tidak memberikan jaminan terhadap 'inve.slrtt'.t legitimate and

re as onab I e e xpe c t at io ns' dapat dikategorikatr scbagai pel anggaran

terhadap klausula tentang pro mo t i o rt a nd p rrt I e c I i o n of i nv e s I menl.

Namun, dalam beberapa kasus investasi internasional, tidak semua

r67 Lihat Agreement between
Covernment of the RePublic of
Protection of lnvestments, No- I

the Covet-ntnent of Australia and the

Indonesia concernirlg the Promotion and

9, tertanggal l7 Nopernber 1992, mulai

berlaku tanggal 29 Juli 1993.
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bentuk kebijakan dan regulasi pertambangan yang dianggap
melanggar 'legitimate expectation' pihak investor dapat serta
merta dianggap sebagai pelanggaran terhadap BIT- Namun, sikap
ICSID tribunal dalam beberapa kasus masih belum memberikan
kepastian- Sebagai contoh, di dalam kasus antara Internationar
Thunderbird Gaming Corporation v Mexicot68, konsep ,legitimate

expectations' ditujukan pada suatu kondisi bahwa dengan telah
ditandatanganinya perjanjian investasi bilateral tersebut telah
memberikan legitimate expectation bagi pihak investor bahwa
negara tuan rumah akan melaksanakan sesuai dengan BIT yang
telah disepakati. Akibatnya, kegagalan untuk memenuhi regitimate
expeclation tersebut akan mengakibatkan kerugian bagi investor.
l"e Namun, di dalam kasus yang lain yaitu kasus antara Saluka
Investtnent BV v the Czech Republictlo, ternyata ICSID tribu,al
masih memungkinkan bagi negara tuan rumah untuk mengadakan
perubahan terhadap peraturan perundang-undangan sebagai
akibat adanya perubahan keadaan suatu negara_r7r Dengan kata
lain, terdapat upaya untuk memberikan keseimbangan terhadap
berbagai kepentingan (competing intere,sts) dari pihak investor
dan host states atau menyeimbangkan 'legitintale expectations,
dari investor asing dan kekuasaan/kewenangan negara tuan
rumah untuk mengeluarkan regulasi/kebijakan di bidang investasi
sebagai negara yang berdaulat. Dalam kondisi ini. tribunal
rnendasarkan pada asas proporsionalitas, yaitu dengan melakukan
tcs tcrhadap beberapa hal, diantaranya : (1) apakah ditujukan

r6s P.tusau arbitrase ICSID tertang-eal 26 Januari2006, dikutip dari Surya
P Subedi, op.cit., h. 164.

r6u Ibid.
r70 Ibid.
r7r Ibid.



untuk kepentingan publik; (2) akibat secara ekonomis (economic

impact) terhadap investor. | 72

E. KLAUSULA BKSPROPRIASI dAN NASIONALISASI

Tindakan ekspropriasi dan nasionalisasi merupakan ancaman

bagi'investor asing yang melakukan investasi di hosl state'

Bahkan klausula yang berisi larangan bagi negara tuan rumah

untuk melakukan ekspropriasi maupun nasionalisasi merupakan

pertimbangan utama dan mendasar bagi investor asing untuk

melakukan investasi di negara tuan rumah.r73

Dengan klausula nasionalisasi, masing-masing pihak akan

mendapatkan jaminan terhadap rasa aman dan terjaganya

seluruh aset, properti dan bisnis dari penanaman modal

yang dilakukan perusahaan penanam modal di negara tuan

rumah. 174

Variasi terhadap perumusan klausula ekspropriasi dan nasionalisas i

dapat dilihat pada Article VI perjanjian investasi bilateral antara

Indonesia dengan Australia yang menegaskan sebagai berikut :

t.A Pctrty sholl nttt nationalize, expropriate or subject to

measures huving e.[fect eqttivalenl to nqtionalisation or
expropriation the inveslmenls of investors ofthe other parly
ttnless the.follov'ing condilions are complied v'ith 

"

(a) the expropriation is' .fbr ct public purpose related to the

internal needs ofthe party ctnd under due process lau':
(b) the expropriation is non cliscriminatory: and
(c) the expropriation i.s accompanied by the payment o/
prompt, adequate trncl e./feclitte compensalion'

''2 Surya P Subedi, o1'r,cit. h- 140-
t7r Kusnowibisono. op,cit.. h. 59-60-
r11 lbid., h. 60.
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2. The compensation referred to in paragraph I shall be
computed on the basis of the market value of the investment
intmediately before the expropriation or impending
expropriation becqme public knowledge. Where the value
cannot be readily ascertained, the compensation shall
be determined in acordance with generally recognized
principles of valuation and equitable principes taking into
account the capital invested, depreciation, capital already
repatriated. replacement value, currency exchange rate
movements and othe r relevant.fac tors.

3. The compensation shall be paid without undue delay,
shqll include interesl ctt an agreed commercially rectsctnable
rate colculaledfr.om the date the measures were taken lo the
date of payment und s'hall be freely transferable between
the territories of the parties. The compensation shall be
payable either in the currency in which the investment was
originally made, or i.f requested by the investor; in any other

fre e ly c onve r t i b I e curre ncy. t 7 i

Dari perjanjian tersebut tampak bahwa kata ekspropriasi
dipergunakan bersama-sama dengan nasionalisasi sebagai bentuk
pengambilalihan aset milik investor. Jikadicermati dari isi klausula
di atas, nampak bahwa pada prinsipnya negara tuan rumah dilarang
untuk melakukan ekspropriasi maupun nasionalisasi terhadap
aset rnilik investor, Namun, hal ini dikecualikan atau masih
dimungkinkan untuk dilakukan tetapi dengan beberapa syarat yar-rg

telah ditentukan secara rcstriktif, yaitu : (1) bahwa ekspropriasi/
nasionalisasi harus didasarkan pada adanya desakan kepentingan
Lrmum Qtublic purpose.r) dan pelaksanaannya harus sesuai dengan
'due process o.f lau; .'.Namun, terdapat permasalahan tentang kapan
tindakan ekspropriasi dianggzrp ditujukan untuk kepentingan

r'5 Lihat agreetnent lretu,cen the goventment of Australia and tlre
government of the Republic of lndonesia concerning the prornotion and
protection of investment. No 19, -lahun 199i.



umum (legitimate public welfare objectives) masih belum jelas;

(2)ekspropriasidilarangdilandasipadaadanyadiskriminasi;(3)

ekspropriasi dan nasionalisasi harus disertai dengan pemberian

kompensasi yang jelas,layak dan efektif'r76 Hal ini menunjukkan

bahwa ekspropriasi dan nasionalisasi harus dilaksanakan secara

restriktif dan harus disertai dengan pembayaran kompensasi'

Permasalahannya kapan suatu tindakan negara tuan rumah dapat

dianggapataudikategorikansebagaitindakanpengambilalihan
aset ? Terdapat kecenderungan untuk menginterpretasikan atau

mengartikan tindakanpengambilalihan aset (ekspropriasi maupun

nasionalisasi) dalam pengertian yang luas, dengan membedakan

antara' direct expropriation' dan' indirect expripriation'' Yang

dapat dikategorikan sebagai'indirect expropriation' adalah

tindakan pemerintah negara tuan rumah baik tindakan formal

maupun informal, yang mengakibatkan dampak yang negatif

terhadap pelaksanaan investasi oleh investor di negara tuan

rumah.r77 Bahkan kegagalan pemerintah unttrk menciptakan atau

menjaga kondisi investasi yang kondusif di negara tuan rumah

dapatj uga dikategorikan sebagai be ntuk' i ndi re c t expropr ictt i cn-' 178

Namun. dalarn kasus antara Methanex Corporation v Uniled

states o.f America.rTe tribunal memberikan pertimbangan bahwa

perubahan kebijakan/regulasi di bidang investasi sepanjang tidak

terdapat unsur diskriminasi clan dilakukatr sesuai dengan 'due

process of latv, melalui prinsip transparallsi dan akuntabilitas,

maka tindakan host stqte tidak dianggap sebagai ekspropriasi- Hal

ini juga terkait dengan suatu kondisi yang mengharuskan negara
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tuan rumah untuk mengadopsi berbagai ketentuan internasional di
bidang perlindungan lingkungan hidup sehingga mengharuskan

negara tuan rumah untuk mengadakan perubahan terhadap

peraturan nasional.

F. KLAUSULA' TREATMENT OF IIWES TIUIENT'

Klausula tentang 'lreatment of investmenl' pada prinsipnya

berisi kewajiban dari negara tuan rumah untuk memberikan
perlakuan secarafair (jujur) danequitable (adil) pada investor asing

di negara tuan rumah. Di dalam perjanjian investasi intenasional

antara Indonesia dengan Chili, klausula treatment of investment

dituangkan dalam Article IV yang menyatakan bahwa :

l.Each contracting party shall ensure fair and equitable
treatment of the investments of investors of the other
contracting party and shall not impair, by unreasonable
or discriminatory measures, the operalion, management,
maintenance, use, enjoyment or disposal thereof by those
investors. Eqch contracting parly shall erccord to such
investments adequate physical security and protection.

2.Each contracting party sholl accord investments o./'
the inveslors of one contracling party in its terrilory a
treatment which is no less favourable thctn thqt ctccorded to
inveslments made by investors o.f any other third country.

3.4 o conlracling parly ctccords special aclvanlqges to
inveslors of any third country by virtue oJ'an agreement
es'tablishing a free trade area, a custom union, u common
market, qn economic ttnion or any olher.frtrm oJ'regional
economic organization lo which the parly belongs or
through the provisions of an egreemenl reluting u,holly or
mainly to taxolion, it shall not be obligcd to crccord such

r76 Ibid.
r'7 Surya P Subedi, oP.cit., h. l2 l '
r78 Ibid.
I7e lbid. Putusan arbitrase ICSID terlanggal 3 Agustus 2005'

I

I

I

l



advantages to investors of the other contracting party- ttt)

Jika disimak. klasula tentang 'treatment of investment' di atas

merujuk pada adanya kewajiban bagi negara tuan rumah untuk

memberikan dan menjamin adanya perlakuan secara jujur dan

adll (fair and equitable treatmenl) kepada investor. Oleh karena

itr-, host state dllarang untuk melakukan tindakan yang bersifat

diskriminatif serta berkewajiban untuk memberikan jaminan

perlindungan dan keamanan terhadap investor. Lebih lanjut, ayat

(2) dari klausula 'treatment of inveslmenl'mencakup pula adanya

kewajiban negara tuan rumah untuk memperlakukan negara

asing sama seperti perlakuannya kepada negara lain sebagaimana

dikenal dengan 'Most Favoured Nation Treatmenl,' selanjutnya

disebut dengan MFN.

Di dalam praktek penyelesaian sengketa mengenai

investasi di ICSID, ruang lingkup pelanggaran prinsip N4FN

nampaknya semakin diperluas cakupannya- Bahkan terdapat

kecenderungan untuk menginterpretasikan pengertian MFN

sebagai segala bentuk tindakan yang dilakukan oleh negara tuan

rumah yang mengakibatkan kerugian bagi investor asing. r8r

Narnun acla juga ynng berpendapat bahwa pengertian 'equitable

treatment' yang berasal dari kata'equily' sebenarnya berasal

dari kata 'f ttslice.' Oleh karena itu, penerapan prinsip'./bir and

equilable trealment' seharusnya tetap mempertimbangkan

adanya penyelarasan (acljustment) dengan situasi yang ada,

mengakomodasi berbagai kepentingan dan menyeimbangkan

lsoLihat Agreentent bettt,een the Government of the Republic o;/ Chile ond

the Governntenl of the Republic of Indonesia on the Reciprocal Prontolion ond

Prolect i on of I nv esl rn e n l.
t8r Surya P Subecli, oP.cit., h. 173-
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kepentingan para pihak daripada harus secara rigid mengacu pada

aturan yang ada di dalam perjanjian investasi (BIT) yang telah

disepakati. r82 Namun, penerapannya di tingkat penyelesaian

sengketa melalui ICSID temyata cenderung memperluas cakupan

dari pengertian 'fair and equitable treatment'- Bakkan berbagai

sengketa melalui ICSID hampir sebagian besar mendasarkan

pada tuduhan pelanggaran terhadap prinsip 'fair and equitable
lreatment.' Karena definisi pelanggaran terhadap prinsip ini
semakin diperluas daripada makna yang seharusnya berdasarkan

prinsip hukum internasional, maka seringkali justru merupakan

bumerang bagi negara tuan rumah. Seharusnya, secara prinsipil
ICSID tribunal dalam penyelesaian sengketa lebih mendasarkan
penerapan prinsip 'fair and equitable treqtment'berdasarkan pada

prinsip proporsionalitas dan keseimbangan terhadap berbagai

kepentingan, hak dan permintaan dari kedua belah pihak yaitu
investor maupun negara tuan rumah, dan tidak hanya mengacu

pada upaya untuk memperluas cakupan dari penerapan prinsip

tersebut dengan hanya bertujuan untuk melindungi hak-hak dan

kepentingan investor sernata. r83

Jika dicermati isi perjanjian sebagaimana tersebut diatas,

penerapan prinsip 'fhir and equitctble treatment' juga mencakup

non diskriminasi. Prinsip non diskriminasi mewajibkan pihak

negara tuan rumah untuk tidak memberikan perlakuan yang tidak

adil (unfair) atau diskriminatif terhadap investor asing dengan

lebih mengutamakan investor domestik.rsa Namun, seringkali

negara-negara yang berusaha untuk meningkatkan penallaman

rs, lbid., h. 174
r3r lbid., h. 175
r8r lbid., h. lg2



a

modal asing di negaranyajustru memberikan berbagai perlakukan

yang istimewa terhadap investor asing yang kadangkala justru

seolah-olah memberikan perlakuan yang diskriminatif terhadap

investor nasional.

" ... m any c ountr i e s that are ke e n t o at t r ac t fore i gn inv e s t me nt

are creqting a sort of reverse descrimination against their

own local comPanie s'" tgs

Bahkan investor asing yang menanamkan modal di negara tuan

rumah juga memperoleh perlindungan tambahan berdasarkan

hukum kebiasaan internasional (international customary law),

perjanjian investasi bilateral (BIT), kontrak investasi dan

instrumen regional maupun internasional'rs(' Investor asing juga

mendapatkan akses langsung di badan arbitrase internasional

atau ICSID dan mereka seringkali mendapatkan kompensasi

berdasarkan standard prinsip hukum internasional jika terdapat

tindakan ekspropriasi, baik dalam kerangka ekspropriasi langsung

(direct expropriation) maupun tindakan ekspropriasi tidak

langsung (indirec t expropriat ion)''r'

G. KLAUSULAARBITRASE

Dalam penerapan prinsip 'foir ctnd equitetble treotmenl"

httkum internasional sebenarnya tidak menerapkan apa yang

disebut dengan .a catch all interpretali<tn't}s atau interpretasi

secara luas, tetapi penerapannya dengan memperhatikan situasi

yang ada dengan mengakomodasi dan menyeimbangkan

r8s lbid.
rs6 lbid., h. 182-183.
rs7 lbid.
r*^ Surya P Subedi, op-cit', h' 172-173
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kepentingan investor maupun negara tuan rumah dan tidak hanya

mendasarkan pada ketentuan di dalam perj anj ian investasi bilateral

(BIT).r8e Namun, ironisnya penyelesaian sengketa investasi

melalui ICSID tribunal justru lebih cenderung untuk memberikan

proteksi yang lebih ketat dan luas kepada investor asing daripada

negara tuan rumah.reo Dengan kata lain, penyelesaian sengketa

melalui badan arbitrase ICSID mendasarkan sepenuhnya pada ada

atau tidaknya pelanggaran terhadap prinsip 'fair and equitable

treatment' dalam upaya untuk memberikan kompensasi bagi

investor asing sebagai akibat adanya tindakan/kebijakan yang

merugikan Investor (regulatory mea.sures).1"I

In essence, lhe principle of '/Ltir and equitable treatmenl'
The application or interpretation of this principle in
international lqw cclls for an adjuslment of a given
situation, accommodetlion of competing interests of both
host states andforeign investors and balancing of competing
principles of international lqv,. t'2

8. IMPLIKASI REGALATORY RISK DI BIDANG

PBRTAMBANGAN DAN PERLINDUNGAN

TERHADAP INVESTOR DALAM KERANGKA

PERJANJIAN INVESTASI BILATERAL

Pada prinsipnya, sejalan dengan prinsip kedar-riatan ekonomi

(econontic sovereignty) dan hak untuk penentuan ekonomi (right

o./ e.conomic self determinqlion)r"r uerupakan prinsip-prinsip
r8, lbid.
r'0 lbid.
,q lbid.
ln, Ibid., h,172-173.
r'rlbid., h. 170-l7l



a

yang sebenarnya merupakan salah satu alasan untuk menghambat

berlakunya perjanjian investasi internasional' baik bilateral'

regional maupun multilateral. Berbagai bentuk pengaturan dan

kebijakan investasi di bidang pertambangan juga merupakan salah

satu bentuk perwujudan kedaulatan ekonomi suatu negara yarrg

berdaulat dan perwujudan hak atas'economic self determincrtion' '

Namun, hak atas kedaulatan ekonomi suatu negara tersebut

menjadi dibatasi ketika suatu negara membuat komitmen dalam

suatu perjanjian dengan negara lain dalam bentuk perjanjian

investasi maupun kontrak investasi' rea

Kalau ditelaah dari berbagai klausula yang tercantum

didalamperjanjianinvestasibilateralantaralndonesiadengan
berbagai negara, nampak bahwa pelaksanaan investasi pada

prinsipnya harus sesuai (in accordance) dengan hukum yang

berlaku di negara tuan rumah yang tertuang di dalam klausula

admisi.Namun,klausulaadmissioninitidakberdirisendiri,tetapi
diikuti dengan klausula yang mengandung prinsip yang berlaku

secara internasi onal, diantaranya adalah prin sip' fai r and e q ui t ab I e

[reatment' dan prinsip 'full protection and security'yangberupaya

untukmelindrrngickspektasipihakinvestor(investorexpectalion)
yangsudalrdiperjanjikanmelaluiperjanjianinvestasi.Halinijuga

menunjukkan bahrva perjanjian investasi intemasional seringkali

berupaya untuk memberikan proteksi/perlindungan terhadap

investor dari kemungkinan berbagai perubahan hukum nasional

di negara tuan rltmah.

Namuu. perlu dicermati bahwa tidak semua perubahan

perundang-unclangau (regulalory power) yang dilakukan oleh

rnr lbid.. h. l7l

I
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negara tuan rumah selalu dianggap sebagai pelanggaran terhadap

perjanjian investasi (treaties). Hingga saat ini belum terdapat

kesatuan interpretasi terhadap penerapan prinsip-prinsip hukum

intemasional yang disepakati di dalam perjanjian investasi bilateral
(BIT). Ada beberapa alasan pembenar atau 'escape clause' yang

dapat dipergunakan sebagai dalih dari negara tuan rumah atas

berbagai perubahan kebijakan/legislasi (regulatory measures)

dalam pelaksanaan investasi yang dapat membebaskannya dari
pembayaran kompensasi kepada pihak investor :

l. Doktrin' necessity' (emergency) atau keadaan genting untuk

menyelamatkan perekonomian suatu negara

Perubahan kebijakan/legislasi (regulatory measures) di

bidang investasi ditujukan sebagai upaya untuk menanggulangi

krisis di negara tuan rumah dianggap sebagai alasan yang sah

untuk dibebaskan dari tanggung gugat sebagai akibat pelanggaran

terhadap perjanjian investasi/treaty yang telah disepakati.re5 Jika

doktrin 'necessily'dianggap sah, maka negara tuan rumah tidak

bertanggung gugat untuk membayar kompensasi bagi investor

asing sebagai aki bat dikel Lrarkannya kebijakan/regulasi investasi
yang sebenarnya lebih memihak pada kepentingan nasional

dan menyimpang clari perjanjian investasi bilateral yang telah

disepakati sebelurnnya. I e6

Generrrl intct'notional lqv, adntits, under nqrrowly cleJinerl
condition.;', the possibiliry for stqtes to e.\cape.from their
interncttionul obligcrlion, including those undertaken undcr
BITs or FTAs' ragurding the proteclion o.f..foreign inyestment

re5 Ibid.

''o Surya P Subcdi. op.cit., h. t90
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under the doctrine of necessity or state emergency'te7

Doktrin 'necessily'ini juga dapat dimaksudkan untuk menghindari

kehancuran ekonomi negara tuan rumah sehingga mereka

mengeluarkan kebijakan/perubahan peraturan perundangan yang

lebih memihak pada kepentingan nasional.

2.Prinsip Kepentingan Umum Internasional

Kebij akan/regulasi investasi di sektor pertambangan dapat

dikategorikan bukan sebagai pelanggaran terhadap BIT jika

berbagai regulatory measures yang dilakukan oleh negara tuan

rumah adalah untuk menegakkan prinsip-prinsip keadilan dan

kejujuran yang paling mendasar/fundamental (the most bqsic

and explicit principles of justice and fairness/morality). Hal ini

terkait dengan adanya kewajiban intemasional untuk menegakkan

hak asasi (human rights), penegakan hukum perlindungan

lingkungan hidup, penerapan prinsip keadilan dan moralitas yang

mengharuskan negara tuan rttmah untuk mengadakan perubahan

terhadap peraturan nasional yang kadangkala juga berimbas

pada perjanjian investasi bilateral yang telah ditandatangani're8

Sebagai konsekuensinya, penegakan berbagai norrna hukum

internasional, diantaranya prinsip kedaulatan ekonomi suatu

negara, prinsip kedaulatan negara terhadap sumber daya alam,

hak untuk menentukan nasibnya sendiri (.sel/'determination) dan

prinsip pembangunan berkelanjr-rtan (.srr.r/a inable development)

dapat dikategorikan sebagai kepentingan umlrm yang bersifat

internasional.ren Prinsip ketertiban LunLllrl internasional dapat lebih

ro7 Ibid., h. 190.
re3 Ibid., h. 189.
ro'lbid., h. 187-189
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memperkuat legitimasi terhadap berbagai peraturanikebijakan

(regulatory measures) yang dikeluarkan oleh negara tuan rumah

yang ditujukan untuk melindungi kepentingan umum, termasuk

pula perlindungan terhadap tujuan ekonomi dan sosial yang

sangat vital. 2@

3.Prinsip Ttbulo Roso (Clean State)2ol

Prinsip ini merupakan 'escape clause'yang dapat

membebaskan pihak host state dari kewajiban untuk bertanggung

gugat terhadap pelanggaran kewajiban kontraktual yang telah

disepakati dalam perjanjian investasi internasional/bilateral.

Prinsip ini biasanya berkaitan dengan pembentukan perjanjian

investasi bilateral maupun regional di bawah pemerintahanyang

diktator yang ditumbangkan denan melalui revolusi politik.2o2

Maka segala bentuk perjanjian investasi bilateral/regional yang

dibuat pada masa pemerintahan yang diktator tersebut tidak

berlaku lagi karena dianggap bertentangan dengan hak untuk

menentukan nasib sendiri (self determination) dan kedaulatan

ekonomi suatu negara yang merdeka.2or Oleh karena itu, alasan-

alasan tersebut dapat dijadikan dasar untuk membebaskan dari

kewajiban kontraktual di dalam perjanjian investasi bilateral

mauplrn regional.

r00 Ibid., h. lgg
r0r lbid , h. lgg
20, lbid.
,nr Ibid.



t;

4.Prinsip Fo rce Mai e ure/Ove rmac hl

PrinsipovermachtjugadapatdijadikanSebagaialasanoleh

negara tuan rumah (host state) untuk dibebaskan dari kewajiban

kontraktual yang telah disepakati dalam BIT' Dalih adanya

overmachtmisalnya dikaitkan dengan adanya suatu keadaan yang

tidak dapat diduga sebelumnya dan berdampak sangat besar' yang

berakibat pelaksanaan perjanjian menjadi sangat berat bagi pihak

host slate (excessively onerous) sehingga tidak memungkinkan

untuk melaksanakan kewaj iban kontraktual nya' 204

rorIbid. h. l9l
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