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SENGKETA INVESTASI 

Venezuela Wajib Bayar Kompensasi 

 

NEW YORK — Panel arbitrase Bank Dunia, Kamis (9/10), memutuskan Pemerintah Venezuela membayar 

1,6 miliar dollar AS (sekitar Rp 19,5 triliun) kepada perusahaan minyak AS, ExxonMobil. Denda itu adalah 

kompensasi yang harus dibayarkan Caracas setelah mengambil alih kendali proyek eksploitasi minyak 

ExxonMobil di negara itu. 

Kasus ini diajukan ExxonMobil ke Pusat Penyelesaian Sengketa Investasi Internasional (ICSID), anggota 

Bank Dunia yang berbasis di Washington DC, Amerika Serikat. Panel beranggota tiga orang itu secara 

bulat memutuskan perusahaan minyak terbesar di AS itu berhak atas kompensasi untuk 

pengambilalihan proyek Cerro Negro oleh Pemerintah Venezuela pada tahun 2007. 

Proyek itu terletak di wilayah yang dikenal sebagai Sabuk Orinoco, cekungan di timur Sungai Orinoco, 

Venezuela utara, salah satu wilayah dengan cadangan minyak terbesar di dunia. 

Panel itu sebenarnya menolak argumen yang diajukan ExxonMobil bahwa upaya Venezuela mengambil 

alih proyek Cerro Negro adalah tindakan ilegal. Namun, kompensasi tetap diberikan sesuai dengan pakta 

investasi internasional yang ditandatangani Venezuela. 

Jumlah 1,6 miliar dollar AS antara lain ditetapkan berdasarkan analisis pendapatan di masa depan dan 

biaya yang telah dikeluarkan proyek Cerro Negro dengan mempertimbangkan harga minyak dunia. 

Keputusan ICSID yang menghukum Venezuela ini sejalan dengan keputusan Kamar Dagang Internasional 

yang berbasis di Paris, Perancis, pada Januari 2012. Saat itu, perusahaan minyak negara Venezuela, 

Petroleos de Venezuela, diwajibkan membayar 750 juta dollar (Rp 9,1 triliun) dalam kasus yang sama. 

Nasionalisasi Cerro Negro dilakukan Caracas di bawah pemerintahan Presiden Hugo Chavez menyusul 

pengetatan peraturan komersial yang dikenakan kepada perusahaan minyak asing di Venezuela. Aturan 

itu dikenakan pada proyek eksploitasi minyak bernilai miliaran dollar AS yang dimulai dekade 1990-an. 

ExxonMobil semula mengajukan tuntutan 12 miliar dollar AS. Venezuela pun menyebut keputusan ICSID 

sebagai kemenangan karena kompensasi yang harus mereka bayar jauh lebih kecil daripada tuntutan 



”yang berlebihan dan tak berdasar hukum”. Apalagi, kompensasi itu masih dikurangi 907 juta dollar AS 

yang sudah dibayar Caracas pada tahun 2012. (AFP/WAS) 

 


