
9/ 28/ 12 KOMPAS. com

1/ 1www1. kompas. com / pr int news/ xm l/ 2012/ 09/ 26/ 04191936/ hat i- hat i. t er bit kan. izin. usaha

 Print     Send    Close

Hati-hati Terbitkan Izin Usaha
RABU, 26 SEPTEMBER 2012 | 04:19 WIB

jakarta, Kompas - Asosiasi Pertambangan Indonesia

mengingatkan agar pemerintah daerah berhati-hati dalam

mengeluarkan izin-izin usaha pertambangan. Hal ini untuk

menghindari terulangnya kasus gugatan Churchill Mining

Plc, perusahaan tambang asal Inggris, ke Badan Arbitrase

Internasional atas pencabutan IUP anak usahanya di

Indonesia.

Menurut Direktur Eksekutif Asosiasi Pertambangan

Indonesia Syahrir AB, Selasa (25/9), di Jakarta, agar kasus

serupa tidak terulang, pemerintah daerah harus berhati-

hati mengeluarkan izin usaha pertambangan. ”Pemerintah

pusat juga harus bisa membina daerah agar tidak salah

dalam membuat kebijakan,” katanya.

”Investor perlu kepastian hukum. Sekali mereka merasa ada ketidakpastian, mereka akan berpaling ke negara lain,”

katanya. Sampai saat ini, kalangan investor masih menunggu dan mengikuti proses gugatan Churchill Mining itu di

Badan Arbitrase Internasional. Jika pemerintah menang, investor akan takut menanamkan modal di Indonesia.

Di tempat terpisah, Bupati Kutai Timur Isran Noor menyatakan, pemerintah membentuk tim yang dikoordinasi Menteri

Hukum dan HAM serta melengkapi dokumen untuk menghadapi gugatan Churchill Mining. Pemerintah juga menunjuk

kuasa hukum menghadapi kasus itu di Badan Arbitrase Internasional. ”Kami juga terlibat dalam tim tersebut,

termasuk menyiapkan dokumen-dokumen,” ujarnya.

Sebelumnya Churchill Mining Plc melayangkan gugatan terhadap Pemerintah Indonesia ke Badan Arbitrase

Internasional. Mereka menuntut ganti rugi 2 miliar dollar AS atas pencabutan izin kuasa pertambangan empat

perusahaan yang diklaim sebagai milik Churchill Mining Inc.

Isran menyatakan, Churchill Mining tidak mempunyai hubungan hukum apa pun dengan Pemerintah Kabupaten Kutai

Timur. Pihaknya menerbitkan IUP untuk empat perusahaan yang tergabung dalam kelompok usaha Ridlatama, bukan

untuk Churchill. Sejauh ini, Churchill tidak pernah terdaftar berinvestasi atau mengakuisisi saham Ridlatama.

Belakangan, pihaknya baru mendengar nama Churchill tahun 2009 setelah perusahaan itu mengumumkan telah

berinvestasi di sektor tambang dengan potensi cadangan batubara terbesar kedua di Kutai Timur. Padahal,

perusahaan itu tidak pernah terdaftar di Dinas Pertambangan Kutai Timur. (EVY)
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