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Kasus Newmont Menjadi Acuan, Perusahaan Harus Taat

 IGNATIUS SAWABI

Kamis, 2 April 2009 | 08:11 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com — Putusan arbitrase internasional atas gugatan Pemerintah Indonesia terhadap PT

Newmont Nusa Tenggara (NNT) menjadi acuan dalam kewajiban divestasi. Perusahaan yang terkena kewajiban

divestasi harus menaati dan menjalankan sesuai aturan pemerintah.

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Purnomo Yusgiantoro menyampaikan hal itu pada Rabu (1/4) di Jakarta

seusai mengumumkan putusan arbitrase.

Purnomo menegaskan, seperti keputusan arbitrase, PT NNT harus segera menjalankan kewajiban divestasi. Saham

yang didivestasikan harus bebas dari gadai dan sumber dana pembelian saham bukan urusan NNT.

Dia mengakui, dalam kontrak karya, posisi pemerintah sulit karena sebagai regulator posisinya sejajar dengan

investor.

Pemerintah mempertegas kewajiban divestasi saham asing di perusahaan tambang dalam UU No 4/2009 tentang

Pertambangan Mineral dan Batu Bara. Kewajiban divestasi berlaku bagi semua badan usaha swasta asing yang

mengajukan izin usaha pertambangan.

Direktur Pembinaan Pengusahaan Mineral dan Batu Bara Bambang Gatot Ariyono mengatakan, kewajiban

divestasi saham perusahaan pertambangan mineral dikenakan pada perusahaan asing yang termasuk dalam kontrak

karya generasi III dan IV (tahun 1985-1986).

Pada perusahaan pertambangan batu bara berlaku untuk pemegang kuasa pengusahaan pertambangan batu bara

(PKP2B) generasi I (tahun 1982).

Kontrak perusahaan pertambangan asing yang diteken setelah itu tidak terkena kewajiban divestasi karena

pemerintah tak memasukkan investasi pertambangan ke dalam aturan kepemilikan yang keluar tahun 1994.

Sebelum menggugat Newmont ke arbitrase internasional, pemerintah telah memberi tiga kali peringatan kepada

perusahaan itu agar melaksanakan divestasi sesuai aturan. Namun, Newmont menolak jika dianggap lalai.

Pemerintah selanjutnya menjatuhkan sanksi lalai. Mengacu pada kontrak karya, jika sampai waktu yang ditetapkan

perusahaan gagal memperbaiki kelalaian, pemerintah memiliki hak terminasi kontrak.

Ada keanehan

President dan Chief Executive Officer Newmont Mining Corporation Richard O’Brien menyatakan tengah

mengkaji putusan arbitrase dan berharap dapat membahas langkah ke depan dengan pemerintah. Newmont

menggarisbawahi putusan arbitrase yang menolak permintaan terminasi kontrak karya.

Pengamat pertambangan, Ryad Charil, menilai, ada keanehan dalam putusan arbitrase yang hanya mengabulkan

gugatan primer pemerintah bahwa NNT terbukti melalaikan kewajiban divestasi. Gugatan sekunder bahwa dengan

kelalaian itu kontrak NNT bisa diakhiri tidak dikabulkan.
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Menurut Ryad, seharusnya apabila arbitrase memutuskan pemerintah menang, surat lalai yang sudah dikeluarkan

pemerintah berlaku dan sah secara yuridis. ”Sesuai kontrak karya, setelah Newmont dinyatakan lalai, harus

dilanjutkan ke terminasi,” ujar Ryad.

Dia menegaskan, jika panel arbitrase memahami semua persoalan, tidak mungkin membuat putusan yang ambigu.

Namun, menurut jaksa pengacara negara Joseph Suwardi Sabda, panel arbitrase menggunakan hukum yang berlaku

di Inggris. Mengacu pada aturan itu, sanksi yang dijatuhkan adalah yang paling minimal. ”Panel melihat porsi

kelalaian yang dilakukan NNT kecil, hanya 17 persen. Ini memang salah satu kelemahan panel,” kata Joseph.

Menanggapi keputusan arbitrase, Menneg BUMN Sofyan A Djalil menegaskan, pemerintah menelaah kemungkinan

membeli saham NTT. Namun, pemerintah hanya akan membeli jika posisi harga bagus dan keuangan pemerintah

memungkinkan.
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