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Merdeka.com - PT Freeport Indonesia tercatat sudah puluhan tahun menguras
kekayaan alam Papua berupa emas, tembaga dan lainnya. Ini dimulai ketika Presiden
Soeharto memberikan kontrak karya selama 30 tahun kepada PT Freeport yang
ditandatangani 7 April 1967, hanya sekitar tiga pekan setelah Soeharto dilantik sebagai
pejabat presiden.
Terus menguras hasil alam Indonesia, Freeport menuai masalah ketika pemerintah
mengesahkan UU No 4 Tahun 2009 tentang Mineral dan Batubara, di mana perusahaan
tambang harus melakukan pemurnian atau pengolahan di dalam negeri sebelum melakukan
ekspor, terhitung mulai 2014. Sebelumya, Freeport secara bebas mengirim konsentrat
mentah yang masih berupa campuran tanah ke luar negeri.
Namun demikian, Freeport tak kunjung membangun smelter dengan berbagai alasan.
Mulai dari susahnya infrastruktur seperti kelistrikan hingga kerja sama perusahaan yang
tak kunjung jelas. Akibatnya, Freeport tidak boleh lagi melakukan ekspor konsentrat
mentah hingga hasilnya tambangnya menumpuk di gudang penyimpanan.
Freeport tak banyak bertindak selain merumahkan karyawannya. Ekonomi Papua-pun
terganggu dengan kondisi Freeport tersebut. Pemerintah akhirnya melakukan
amandemen KK antara pemerintah dengan Freeport yang tertuang dalam Memorandum
of Understanding (MoU) tanggal 25 Juli 2014 yang mencakup 6 poin, salah satunya
pemurnian dalam negeri.
Dalam aturan ini, pemerintah mengizinkan perusahaan tambang melakukan ekspor
konsentrat mentah dengan beberapa syarat. Salah satunya adalah membayar bea keluar
serta memberi uang jaminan pembangunan smelter yang besarannya tergantung progres
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smelter yang dibangun. Makin tinggi progres smelter maka semakin sedikit bea keluar
yang dibayar.
Memasuki 2017, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) telah merevisi
Peraturan Pemerintah (PP) nomor 1 tahun 2014 tentang pelaksanaan kegiatan usaha
mineral dan batubara (Minerba) menjadi PP nomor 1 tahun 2017. Dalam revisi tersebut,
disebutkan bahwa perusahaan pertambangan yang masih berstatus Kontrak Karya (KK)
seperti PT Freeport Indonesia dan lainnya bisa melakukan ekspor konsentrat jika telah
mengubah statusnya dari KK menjadi Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK).
Menteri ESDM, Ignasius Jonan mengatakan, perubahan status ini sifatnya tidak
memaksa. Namun, jika perusahaan tambang yang statusnya masih KK ingin ekspor
konsentrat, maka harus mengubah statusnya terlebih dahulu dan tidak bisa dengan
hanya membayar bea keluar.
"Ini tidak wajib, kalau mau KK terus ya tidak apa-apa. Tapi kalau KK, di pasal 170 UU
Minerba, itu dalam lima tahun wajib mengadakan pengolahan dan pemurnian. Kalau tidak,
wajib mengubah jadi izin usaha, bentuknya IUPK. Kalau mengubah IUPK boleh ekspor
hasil konsentrat," ujar Jonan.
Di IUPK, pemegang IUPK wajib membangun smelter dalam jangka waktu 5 tahun. Progres
pembangunan smelter akan direview setiap 6 bulan oleh verifikator independen, jika
progres tidak mencapai minimal 90 persen dari rencana yang disetujui, rekomendasi
ekspor akan dicabut.
Terakhir soal divestasi, sesuai PP 1 tahun 2017, pemegang IUPK yangg berbentuk PMA
harus divestasi atau melepas saham sampai sebesar 51 persen. Sehingga dalam jangka
waktu tertentu yang ditetapkan, perusahaan akan jadi milik nasional.
Freeport Keberatan
Freeport McMoran mengaku keberatan terkait perubahan status ini secara sepihak.
Perusahaan tambang asal Amerika Serikat ini meminta pemerintah mengkaji ulang
pengubahan KK menjadi IUPK tersebut. Presiden Direktur Freeport McMoran, Richard C
Adkerson bahkan jauh-jauh terbang dari Amerika hanya untuk mengatakan bahwa
pihaknya akan menempuh jalur arbitrase internasional jika dalam waktu 120 hari
perundingan dengan pemerintah terkait pengubahan status tersebut berakhir buntu.
Perusahaan tambang asing pemegang IUPK memang diwajibkan melakukan divestasi
saham hingga 51 persen kepada pihak Indonesia, secara bertahap setelah 10 tahun
memasuki masa produksi. Freeport-pun keberatan dengan kebijakan ini. Sebab,
berdasarkan butir-butir kesepakatan Amandemen KK antara pemerintah dengan
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Freeport yang tertuang dalam Memorandum of Understanding (MoU) tanggal 25 Juli
2014, Freeport hanya diwajibkan melakukan divestasi saham sebesar 30 persen sampai
2019 kepada pihak Indonesia.
Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Masinton Pasaribu, menilai bahwa PT Freeport
Indonesia tidak bakal menang jika berniat membawa kasus kontrak karya (KK) ke
pengadilan arbitrase internasional. Sebab, perjanjian hukum yang didasari berkeadilan
tidak terwujud dalam perjanjian KK.
"Arbitrase kita ikuti saja, itu gertak sambal Freeport saja. Kalau dasarnya hukum
berkeadilan tidak ada alasan Freeport bakal menang. Contohnya, royalti dia saja kecil,"
ujarnya.
Direktur Jenderal Mineral dan BatuBara (Minerba) Kementerian ESDM, Bambang Gatot
Ariyono menegaskan bahwa Freeport harus tunduk pada aturan pemerintah. Beleid
mengenai perubahan KK menjadi IUPK agar bisa ekspor konsentrat adalah harga mati.
"IUPK itu saya katakan pilihan, kalau bapak ingin ekspor konsentrat berubah lah jadi
IUPK, tapi kalau tidak ekspor konsentrat silakan jadi KK, tapi harus dimurnikan untuk
menjual ekspor ya sudah, bukan pemerintah memaksa, itu pilihan," kata Bambang.
Menurutnya, Freeport Indonesia selama ini sudah terlalu dimanja pemerintah. Hal ini
membuat mereka terlena dengan terus mengeruk kekayaan alam Papua.
"Mereka mungkin merasa keenakan, terus terang saja saya katakan mereka merasa
keenakan, dengan mendapatkan keuntungan yang mereka nikmati, fasilitas yang mereka
nikmati," ujarnya.
Perundingan Berjalan Alot
Perundingan antara pemerintah Indonesia dengan Freeport berjalan alot terkait
perubahan status ini.
Kementerian ESDM menegaskan bahwa Freeport Indonesia harus menaati aturan yang
telah dibuat yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 1 tahun 2017 Tentang Pelaksanaan
Kegiatan Usaha Pertambangan. Ada tiga opsi yang tidak boleh ditawar lagi oleh raksasa
tambang Amerika Serikat ini.
Yaitu, perubahan Kontrak Karya menjadi Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK),
membangun fasilitas pengolahan dan pemurnian (smelter), dan divestasi saham hingga 51
persen. Pemerintah pun berunding dengan Freeport dalam implementasi aturan tersebut.
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Staf Khusus Menteri ESDM Hadi M Djuraid mengatakan perundingan dengan PT
Freeport Indonesia mengacu dan berpedoman pada UU No 4 Tahun 2009 tentang
Pertambangan Mineral dan Batu bara (Minerba) dan juga PP Nomor 1 Tahun 2017.
"Tiga poin tersebut tidak bisa ditawar dan dinegosiasi. Yang bisa dirundingkan adalah
bagaimana implementasinya," ujar Hadi.
Namun, Presiden dan CEO Freeport-McMoRan Inc. Richard C. Adkerson lagi-lagi menolak
keputusan pemerintah yang mengubah status Kontrak Karya menjadi Izin Usaha
Pertambangan Khusus (IUPK). Menurutnya, hal ini untuk melindungi kepentingan
perusahaan dan semua pemangku kepentingan, termasuk karyawan Freeport.
"Saya telah berada di Jakarta selama beberapa hari untuk menangani berbagai
permasalahan yang saat ini dihadapi perusahaan sehubungan dengan diterbitkannya
peraturan-peraturan dari Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral terkait ekspor
konsentrat. Bersama tim manajemen kami dan beberapa tokoh masyarakat setempat,
kami terus bekerja sama untuk melindungi kepentingan perusahaan dan semua pemangku
kepentingan, termasuk karyawan kami yang berharga," kata Richard.
Dia menambahkan, hukum di Indonesia mencerminkan prinsip hukum yang diterima
secara internasional, bahwa suatu kontrak merupakan undang-undang bagi pihak-pihak
yang berkontrak tersebut dan kontrak tidak dapat diubah atau diakhiri secara sepihak,
meskipun berdasarkan hukum dan peraturan perundangan yang diterbitkan kemudian.
"Freeport telah dengan itikad baik berupaya untuk fleksibel dan berkomitmen untuk
mengubah Kontrak Karya ke Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) pada saat
pemerintah dan Freeport menandatangani perjanjian investasi yang disepakati bersama
yang memberikan Freeport hak-hak yang sama sebagaimana diatur dalam Kontrak Karya,
konsisten dengan surat jaminan dari Pemerintah kepada PTFI tanggal 7 Oktober 2015,"
jelasnya.
Sambungnya, saat ini PT Freeport Indonesia sangat menanti kepastian hukum dan fiskal
untuk melakukan investasi modal skala besar berjangka panjang yang diperlukan untuk
mengembangkan cadangan di lokasi terpencil operasi Papua.
Berdasarkan Kontrak Karya, Freeport telah melakukan investasi USD 12 miliar dan
sedang melakukan investasi sebesar USD 15 miliar guna mengembangkan cadangan bawah
tanah. Freeport juga telah membangun suatu kegiatan usaha dengan 32.000 tenaga kerja
Indonesia.
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"Berdasarkan Kontrak Karya, pemerintah telah menerima 60 persen manfaat finansial
langsung dari operasi kami. Pajak-pajak, royalti-royalti, dan dividen-dividen yang
dibayarkan kepada pemerintah sejak 1991 telah melebihi USD 16,5 miliar," kata Richard.
Sedangkan Freeport-McMoRan telah menerima USD 10,8 miliar dalam bentuk dividen.
Pajak-pajak, royalti-royalti, dan dividen-dividen di masa mendatang yang akan
dibayarkan kepada Pemerintah hingga 2041 diperkirakan melebihi USD 40 miliar.
Menteri Jonan terbang ke Amerika Serikat dan Freeport melunak
Perundingan yang cukup alot membuat Menteri ESDM Ignasius Jonan harus terbang ke
Amerika Serikat. Jonan melawat ke Amerika Serikat (AS) untuk mempercepat proses
perundingan dengan PT Freeport Indonesia. Dalam kesempatan ini, Jonan bertemu
langsung dengan pimpinan Baker Hughes General Electric (BHGE) dan Schlumberger
untuk membahas peningkatan kesempatan investasi di Indonesia, dan berbicara dengan
CEO Freeport McMoran, Richard Adkerson.
Jonan menjelaskan, dalam pembicaraan dengan Freeport McMoran, perkembangan
perundingan berjalan positif. Dari empat topik perundingan, pihak Freeport telah
menyepakati pembangunan fasilitas pengolahan-pemurnian atau smelter dan kelanjutan
operasi.
Freeport-pun akhirnya menyepakati bentuk landasan hukum hubungan kerja pemerintah
dan PT FI adalah dalam bentuk IUPK bukan lagi KK. Sementara untuk pembangunan
smelter, PT FI sepakat untuk membangun smelter dan selesai dalam 5 tahun atau paling
lambat awal tahun 2022.
Sekretaris Jenderal Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Teguh
Pamudji mengatakan pemerintah telah melakukan kesepakatan dengan PT Freeport
Indonesia. Salah satunya, perusahaan tambang Amerika Serikat ini bersedia untuk
membangun pabrik pengolahan dan pemurnian atau smelter yang ditargetkan selesai pada
2022.
"Freeport sepakat bangun smelter dan selesai dalam jangka waktu 5 tahun," ungkapnya.
Selain itu, Freeport juga diizinkan untuk melakukan ekspor konsentrat, asalkan
membayar bea keluar. "Tentunya dalam item terkait pembangunan smelter ini antara lain
juga pada Freeport diberikan kesempatan untuk mengekspor konsentrat dengan
membayar bea keluar," katanya.
Dia pun menyampaikan pemerintah akan mengawasi perkembangan pembangunan smelter
setiap enam bulan sekali. Pemerintah juga telah menyiapkan berbagai instrumen untuk
mengawasi dan mendorong pembangunan smelter agar dapat selesai sesuai rencana.
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Sementara itu, Direktur Pembinaan Penguasaan Mineral, Bambang Susigit mengatakan
apabila dalam proses pengawasan Freeport dinilai tidak memenuhi syarat maka
konsekuensinya izin ekspor konsentrat akan dicabut.
"Secara aturan, di Permen nomor 6 dapat merekomendasikan untuk dicabut izin
rekomendasi ekspornya jika tidak tercapai 90 persen selama enam bulan ini."
Isi kesepatakan termasuk perpanjang kontrak hingga 2041
Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Ignasius Jonan dan Menteri Keuangan
Sri Mulyani Indrawati mengundang Presiden dan CEO Freeport-McMoRan Copper & Gold
Inc, Richard C Adkerson ke Jakarta. Dalam pertemuan ini, Freeport dan pemerintah
menyepakati banyak hal.
Jonan mengatakan, ada beberapa kesepakatan terkait perundingan tersebut. Salah
satunya adalah sesuai arahan Presiden Joko Widodo (Jokowi), PT FI menyetujui
divestasi saham sebesar 51 persen. Saat ini sedang dirundingkan secara detail dan akan
dimasukkan menjadi bagian dari lampiran di IUPK, yang tidak akan bisa diubah sampai
konsesi atau kontraknya selesai.
"Nanti yang dibahas adalah timing, kalau harga itu negosiasi. Arahan Pak Presiden timing
bisa diselesaikan dalam minggu ini. Apalagi CEO Freeport sedang berada di Indonesia,"
kata Jonan.
Berikut rincian kesepakatan antara pemerintah dengan PT Freeport Indonesia.
1. Landasan hukum yang mengatur hubungan antara Pemerintah dan PT Freeport
Indonesia akan berupa Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK), bukan berupa Kontrak
Karya.
2. Divestasi saham PT Freeport Indonesia sebesar 51 persen untuk Kepemilikan Nasional
Indonesia. Hal-hal teknis terkait tahapan divestasi dan waktu pelaksanaan akan dibahas
oleh tim dari Pemerintah dan PT Freeport Indonesia.
3. PT Freeport Indonesia membangun fasilitas pengolahan dan pemurnian atau smelter
selama 5 tahun, atau selambat-lambatnya sudah harus selesai pada Oktober 2022,
kecuali terdapat kondisi force majeur.
4. Stabilitas Penerimaan Negara. Penerimaan negara secara agregat lebih besar
dibanding penerimaan melalui Kontrak Karya selama ini. Yang didukung dengan jaminan
fiskal dan hukum yang terdokumentasi untuk PT FI.
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5. Setelah PT Freeport Indonesia menyepakati 4 poin di atas, sebagaimana diatur dalam
IUPK maka PT Freeport Indonesia akan mendapatkan perpanjangan masa operasi
maksimal 2x10 tahun hingga 2041.
[bim]

Freeport:

Jika Kontrak Tak Diperpanjang, Mimika Bakal Jadi "Kota Hantu"
ang, Mimika Bakal Jadi

Tambang Freeport (Sumber: Investor Daily/Reuters) ()
Oleh: Euis Rita Hartati / ERH | Rabu, 6 Desember 2017 | 21:22 WIB
http://www.beritasatu.com/bisnis/467138-freeport-jika-kontrak-tak-diperpanjang-mimika-bakal-jadi-kota-hantu.html

Jakarta – PT Freeport Indonesia menyatakan bahwa jika Kontrak Karya Freeport yang
akan berakhir pada 2021 tidak diperpanjang, maka Kota Mimika dikhawatirkan bakal
menjadi 'kota hantu'. Hal ini mengingat kontribusi Freeport terhadap pendapatan
domestik regional (Gross Domestic Regional Product) mencapai 91,0%.
“Berdasarkan riset yang dibuat oleh LPEM-FE UI tahun 2013 tentang dampak ekonomi
atas keberadaan Freeport, tercatat bahwa kontribusi terhadap GDP Nasional 0,8%,
terhadap Provinsi Papua 37,5% dan terhadap Kabupaten Mimika 91,0%. Ini terjadi
karena keberadaan Freeport ikut membuat perekonomian setempat bertumbuh. Jika
kontrak Freeport tidak diperpanjang, segala aktivitas akan terhenti dan Mimika bisa
jadi kota hantu,”kata Juru Bicara PT Freeport Indonesia Riza Pratama yang menjadi
salah satu pembicara dalam acara diskusi bertema Beyond Profitability, Balancing
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Sustainability and Growth yang dilaksanakan Berita Satu Media Holding, di Jakarta,
Rabu (6/12).
Menurut Riza, keberadaan Freeport mampu menciptakan lapangan pekerjaan bagi
sebanyak 238.000 orang, dimana sebanyak 128 ribu merupakan tenaga kerja dari Papua
dan sisanya sebanyak 110 ribu dari luar Papua. “Bahkan, sebanyak 6 orang Vice Presiden
itu merupakan putra Papua, dan 40 orang manager juga berasal dari Papua asli. Saya rasa
perusahaan lain tidak ada yang seperti itu,” ujarnya.
Freeport, kata Riza, juga berkontribusi bagi pembangunan sarana fisik di kota Mimika.
Selain rumah, juga menyediakan beberapa infrastruktur seperti bandara, jembatan,
gedung perkantoran pemerintah, rumah sakit, dan lainnya.
Reza juga menjelaskan bahwa jika dilihat dari sisi pendapatan, pemerintah Indonesia
sebenarnya mendapatkan porsi lebih besar, yakni sekitar 60%, atau sekitar US$ 16,1
miliar sejak 1992-2015. Sementara bagian untuk perusahaan sebesar 40% yakni sebesar
10,8 miliar.
Dijelaskan bahwa sebagai perusahaan,Freeport tidak semata-mata mencari keuntungan,
namun juga berperan aktif untuk masyarakat sekitarnya. Perusahaan mengalokasikan
dana sekitar US$ 100 juta per tahun sebagai dana untuk pembangunan community.
“Penduduk di 7 suku sekitar juga kami beri pelayanan kesehatan gratis, sehingga 70%
wabah malaria bisa berkurang. Sebanyak 154.532 pasien pada 2016 tertangani. Kami juga
melakukan pembinaan bagi 162 UKM,” katanya.
Menjelang PON pada 2020,Freeport juga ikut membangun stadion atletik indoor dan
lainnya di atas lahan seluas 12,5 ha dengan anggaran sebesar US$ 33 juta. “Bangunannya
sudah jadi tapi belum diresmikan,” ujarnya.
Untuk membuat perusahaan berkesinambunan, banyak program dan kegiatan yang telah
dilakukan. Misalnya dalam bidang lingkungan, perusahaan bersungguh-sungguh dalam
pengelolaan limbah tailing, yang dimanfaatkan untuk membantu program reklamasi.
Meski renegosiasi kontrak masih berlangsung, pihaknya sudah menyiapkan skenario
rencana penutupan tambang (mine closure) yang telah disetujui pada 26 Januari 2015.
“Asumsi untuk rencana penutupan tambang PTFI adalah tahun 2021, menunggu
renegosiasi RUU KKB. Semua fasilitas yang tidak digunakan akan dihancurkan dan tanah
akan direklamasi Beberapa fasilitas akan diserahkan kepada pemangku kepentingan
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seperti rumah sakit, bandara, Pelabuhan Amamapare, pembangkit listrik tenaga diesel,
dan lain-lain,” jelas Riza.
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