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ABSTRACT 

DOMINATION OF FOREIGN CORPORATIONS IN MINING SECTOR 

Study of PT Freeport Indonesia Operations in Papua 

 

By 

 

FIRDAUS 
 

The existence of PT Freeport Indonesia as a foreign company in exploiting the world largest 

mineral mines located in Papua has been caused various problems that affect the national interest 

and the region of Papua. PT Freeport Indonesia, which initially come to assist the New Order 

government to rebuild the Indonesian economy in the mid 1960s, now only focuses on the 

company's interests to continue to profit from the existing mineral mining in Papua. This study 

aims to: (a) Describe the chronology of PT Freeport Indonesia's success in obtaining 

management rights to mineral mining in Papua; (B) analyze the alliance established by PT 

Freeport Indonesia to secure its operations in Papua; (C) explain the impact of mineral mining 

dominance by PT Freeport Indonesia in Papua. The research method used is the type of 

descriptive historical research with qualitative approach. Data collection was done by literature 

study. 

The results of this study; (1) The historical context of PT Freeport Indonesia in Papua is divided 

into: the emergence of the New Order Regime, the normalization of relations with the West, the 

birth of the Foreign Investment Law, and the collapse of mineral mining in Papua into the hands 

of Freeport. (2) PT Freeport Indonesia's strategy through measures: support of host countries 

(US), alliances with the Indonesian government, alliances with domestic capitalists, and alainsi 

with TNI / POLRI. (3) The impact of mineral mining dominance in Papua by PT Freeport 

Indonesia, namely: the destruction of Amungme Tribe, human rights violation case, socio-

economic imbalance, and environmental damage 

Keywords: Foreign Corporations and Natural Resource Management 
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Kehadiran PT Freeport Indonesia sebagai perusahaan asing yang mengeksploitasi tambang 

mineral terbesar di dunia yang terletak di tanah Papua selama ini telah menimbulkan berbagai 

macam persoalan yang berpengaruh terhadap kepentingan nasional maupun daerah Papua. PT 

Freeport Indonesia yang pada awalnya hadir untuk membantu pemerintahan Orde Baru untuk 

membangun kembali perekonomian Indonesia pada pertengahan tahun 1960, kini hanya fokus 

pada kepentingan perusahaannya saja untuk terus mengeruk keuntungan dari tambang mineral 

yang ada di Papua tersebut. Penelitian ini bertujuan untuk: (a) Menjelaskan kronologi 

keberhasilan PT Freeport Indonesia sehingga memperoleh hak pengelolaan atas pertambangan 

mineral di Papua; (b) menganalisa aliansi yang dibangun PT Freeport Indonesia untuk 

mengamankan kelangsungan operasinya di Papua; (c) menjelaskan dampak dominasi 

pertambangan mineral oleh PT Freeport Indonesia di Papua. Metode penelitian yang digunakan 

adalah tipe penelitian deskriptif historis dengan oendekatan kualitatif. Pengumpulan data 

dilakukan dengan studi pustaka. 

 

Hasil penelitian ini; (1) Konteks Historis PT Freeport Indonnesia di Papua dibagi kedalam: 

tampilnya Rezim Orde Baru, normalisasi hubungan dengan Negara Barat, lahirnya Undang-

Undang Penanaman Modal Asing, dan jatuhnya tambang mineral di Papua ke tangan Freeport. 

(2) Strategi PT Freeport Indonesia melalui langkah-langkah: dukungan negara induk (Amerika), 

aliansi dengan pemerintah Indonesia, aliansi dengan kapitalis domestik, dan alainsi dengan 

TNI/POLRI. (3) Dampak dominasi tambang mineral di Papua oleh PT Freeport Indonesia , yaitu: 

tergusurnya Suku Amungme, kasus pelanggaran HAM, ketimpangan sosial-ekonomi, dan 

kerusakan lingkungan  

 

Kata Kunci: Korporasi Asing dan Pengelolaan sumber daya alam 
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BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia merupakan negara yang memiliki kekayaan sumber daya alam

yang melimpah ruah yang tersebar di seluruh penjuru nusantara dari Sabang

sampai Marauke. Salah satu kekayaan sumber daya alam tersebut adalah sumber

daya mineral diantaranya emas, tembanga, perak, nikel, intan dan lain-lain.

Dengan segala potensi sumber daya alam yang berlimpah ruah itupun Konstitusi

Indonesia mengamanatkan agar potensi sumber daya alam yang dimiliki oleh

Indonesia untuk dapat dikuasai secara mandiri. Makna dikuasai juga mencakup

pengeloaan potensi sumber daya alam tersebut secara mandiri untuk kemajuan

dan kemakmuran Bangsa Indonesia.

Salah satu daerah yang memiliki potensi sumber daya melimpah adalah

provinsi Papua khususnya sumber daya mineral. Papua adalah sebuah provinsi

yang terletak di bagian tengah Pulau Papua atau bagian paling timur West New

Guinea (Irian Jaya). Belahan timurnya merupakan Negara Papua Nugini atau East

New Guinea. Provinsi Papua dulu mencakup seluruh wilayah Papua bagian barat,

namun sejak tahun 2003 dibagi menjadi dua provinsi dengan bagian timur tetap

memakai nama Papua sedangkan bagian baratnya memakai nama Papua Barat.

Papua memiliki luas 808.105 km persegi dan merupakan pulau terbesar kedua di

dunia dan terbesar pertama di Indonesia.1 Provinsi Papua tidak hanya memiliki

wilayah terluas di Indonesia namun juga memiliki tambang mineral terbesar di

dunia yang menghasilkan emas, tembaga dan perak.

1 Soehoed, AR. 2005. Sejarah Pengembangan Pertambangan PT Freeport Indonesia di Provinsi
Papua (Jilid 1). Jakarta : Aksara Karunia. Hal. 15



2

Idealnya kekayaan alam tersebut dikelola secara mandiri oleh negara

sesuai dengan amanat konstitusi, namun konstitusi yang mengamanatkan agar

pengelolaan sumber daya alam dan dimiliki dikelola secara mandiri tersebut pada

kenyataannya bertolak belakang dengan fakta di lapangan. Amanat konstitusi

dalam prakteknya selalu bertabrakan dengan kepentingan politik para elit yang

ada di pemerintahan, terutama saat tampuk kekuasaan pemerintahan Indonesia

jatuh ke tangan Soeharto. Masuknya pihak asing untuk mengusai dan mengelola

potensi sumber daya alam Indonesia dimulai dengan masuknya PT Freeport untuk

mengelola sumber daya mineral di Papua. PT Freeport Indonesia merupakan

perusahaan pertambangan yang berafiliasi dengan perusahaan asal Amerika yakni

Freeport-McMoRan Copper & Gold Inc. Pengelolaan tambang mineral di tanah

Papua merupakan awal masuknya investasi asing di Indonesia.

Upaya PT Freeport Indonesia untuk dapat mengeksplorasi pertambagan

mineral di tanah Papua telah dilakukan saat pemerintahan Presiden Soekarno.

Namun Presiden Soekarno yang memiliki idealisme kuat untuk membangun

Indonesia secara mandiri menolak permintaan perusahaan asal Amerika tersebut

yakni PT Freeport Indonesia. Tetapi setelah pemerintahan Presiden Soekarno

berakhir dan digantikan oleh pemerintahan Presiden Soeharto, akhirnya PT

Freeport Indonesia berhasil mendapatkan kewenangan sebagai perusahaan tunggal

untuk mengeksplorasi pertambangan mineral di Papua. Melalui Kontrak Karya I

yang disepakati oleh Pemerintah Indonesia yang di wakili oleh Menteri

Pertambangan Slemet Bratanata dan Perwakilan Freeport Shulpur pada 7 April

tahun 1967 menjadi landasan bagi perusahaan pertambangan asal Amerika

tersebut dalam melakukan aktivitas pertambangan mineral di Papua. Kontrak
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Karya I tersebut berlaku selama 30 tahun. Pada tahun 1973, PT Freeport Indonesia

memulai pertambangan terbuka di Erstberg. Pertambangan di wilayah Erstberg

berlangsung sampai tahun 1988 dan menyisahkan lubang sedalam 360 meter.

Setelah selesai melakukan eksplorasi pertambangan mineral di wilayah

Esrtberg, PT Freeport Indonesia mulai mengeruk cadangan mineral raksasa

lainnya di Papua. Tepatnya pada tahun 1998 pemerintah Indonesia kembali

memperpanjak Kontrak Karya dengan PT Freeport Indonesia yakni Kontrak

Karya II. Melalui Kontrak Karya II PT Freeport Indonesia melalukan eksplorasi

pertambangan mineral kembali di wilayah Grasberg yang berada di Papua.

Eksplorasi pertambangan mineral di wilayah Grasberg oleh PT Freeport Indonesia

masih berlangsung hingga saat ini dan akan berakhir Pada tahun 2021. Eksplorasi

yang dilakukan dari kedua tambang mineral telah menghasilkan sekitar 7,3 juta

ton tembaga dan 724,7 ton emas.2 PT Freeport Indonesia semakin mendapatkan

keuntungan yang besar setelah mengeksplorasi tambang mineral di Papua pada

Kontrak Karya I dan Kontrak Karya II.

Aktivitas pertambangan mineral oleh PT Freeport Indonesia di Provinsi

Papua yang telah berlangsung selama 49 tahun ini sangatlah bertentangan dengan

amanat konstitusi yang telah disepakati oleh pemerintah Indonesia dalam

mengelola sumber daya alam yang dimiliki yakni UUD 1945 pasal 33 ayat 3 yang

berbunyi “Bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai

oleh Negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”.

Amanat konstitusi yang tertuang dalam UUD 1945 pasal 33 ayat 3 tersebut

tentunya tidak hanya sebatas pada penerbitan kebijakan saja, tetapi juga sampai

2 Batubara, Marwan. 2009. Menggugat Pengelolaan Sumber Daya Alam. Jakarta: Komite
Penyelamat Kekayaan Negara. Hal : 234
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pada tataran implementasi dalam mengelola sumber daya alam yang dimiliki.

Tambang mineral yang terletak di Papua tentunya negara yakni pemerintah

Indonesia haruslah menguasai pengelolaan sumber daya tersebut secara utuh

untuk kebermanfaatan seluruh rakyat Indonesia pada umumnya dan rakyat Papua

khususnya. Namun pada kenyataannya pemerintah terlihat tidak memiiliki

kemampuan untuk menjalankan amanat UUD 1945 pasal 33 ayat 3 tersebut.

Justru yang memiliki hak dalam mengelola pertambangan mineral di Papua adalah

perusahaan asing yang selama ini sangat merugikan pihak Indonesia terutama bagi

rakyat Papua. Hal tersebut dapat dinilai dari penerimaan negara yang sangat

sedikit dan tidak sebanding dengan dampak kerusakkan lingkungan yang

ditimbulkan dari aktivitas pertambangan tersebut.

Selama puluhan Tahun PT Freeport Indonesia hanya memberikan royalti

sebesar 1 persen. Walaupun saat ini royalti dari hasil pertambangan emas,

tembaga, dan perak telah di naikkan menjadi 3,75 persen namun tetap saja tidak

memberikan manfaat dan kamajuan signifikan bagi perekonomian Indonesia.

Tidak hanya dari segi penerimaan negara saja yang merugikan Indonesia, aktivitas

pertambangan mineral oleh PT Freeport Indonesia juga telah merusak lingkungan

karena limbah hasil pengolahan batuan tambang atau yang biasa disebut tailing

bahkan wilayah pemukiman suku asli Papua Amungme yang berada di wilayah

pertambangan Grasberg juga ikut tergusur3. Pada tanggal 8 April 2016 lalu terjadi

kematian ribuan ikan dan biota sungai yang berada di sungai Yamima dan di kali-

kali sepanjang ujung tanggul barat hingga Pelabuhan Amamapare, Kabupaten

Mimika, Papua. Hal ini tentunya semakin memperkuat fakta bahwa kerugian tidak

3 Paharizal dan Yuwono, Ismantoro Dwi. 2014. Freeport (Fakta-Fakta yang Disembunyikan).
Yogyakarta : NARASI. Hal : 109
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hanya pada penerimaan negara tetapi juga pada kehidupan rakyat Papua

khususnya yang berada di kawasan sekitar pertambangan. PT Freeport Indonesia

mengelola tambang mineral terbesar di dunia yakni di tanah Papua yang di

dalamnya terdapat 34,5% tembanga dan 97.73% cadangan emas.

Namun, sebagai hasil eksploitasi potensi tambang tersebut, hanya sebagian

kecil pendapatan yang masuk ke kas negara dibandinkan dengan keuntungan yang

diperoleh PT Freeport Indonesia.4 Pada tahun 1995 PT Freeport Indonesia baru

secara resmi mengakui menambang emas di Papua. Sebelumnya, sejak tahun 1973

hingga tahun 1994, PT Freeport Indonesia mengaku hanya menambang tembaga.

Sehingga jumlah emas yang di tambang selama 21 tahun tersebut tidak pernah

diketahui oleh publik. Panitia kerja PT Freeport Indonesia dan beberapa anggota

DPR RI Komisi VII pun mencurigai bahwa telah terjadi manipulasi data atas

potensi produksi emas oleh PT Freeport Indonesia. DPR RI juga tidak percaya

atas data kandungan konsentrat yang diinformasikan secara sepihak oleh PT

Freeport Indonesia. Anggota DPR RI berkesimpulan bahwa negara telah

dirugikan selama lebih dari 30 tahun akibat tidak adanya pengawasan yang serius

dari pemerintah Indonesia. Bahkan Departemen Keuangan melelui Dirjen Pajak

dan Bea Cukai mengaku tidak tahu pasti berapa produksi PT Freeport Indonesia

berikut penerimaannya.5 Di sisi lain, kemiskinan juga berlangsung di wilayah

Mimika yang penghasilannya hanya 132 dolar per tahun, pada tahun 2005.

Kesejahteraan penduduk di Papua tidak secara otomatis menjadi lebih

baik dengan kehadiran PT Freeport Indonesia yang mengelola tambang mineral

terbesar di dunia penghasil emas, tembaga dan perak tersebut. Sebagian besar

4 Ibid. Hal : 235
5 Ibid. Hal : 234
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penduduk asli berada di bawah garis kemiskinan dan terpaksa hidup mengais

emas yang tersisa dari limbah PT Freeport Indonesia. Selain permasalahan

kesenjangan ekonomi, aktivitas pertambangan PT Freeport Indonesia juga

menimbulkan kerusakan lingkungan secara masif serta menimbulkan konflik

sosial yang berujung pada pelanggaran HAM di Papua. Timika bahkan menjadi

tempat berkembangnya penyakit mematikan seperti HIV/AIDS dan jumlah

tertinggi penderita HIV/AIDS berada di Provinsi Papua.6 Keberadaan PT Freeport

Indonesia juga menyisakan persoalan pelanggaran HAM yang terkait dengan

tindakan kekerasan aparat keamanan Indonesia di masa lalu dan kini. Ratusan

orang telah menjadi korban pelanggaran HAM berat bahkan meninggal dunia

tanpa kejelasan. Hingga kini, tidak ada satu pun pelanggaran HAM di Papua yang

ditindaklanjuti serius oleh pemerintah Indonesia bahkan terkesan diabaikan.

Kegiatan pertambangan mineral oleh PT Freeport Indonesia telah

mencetak keuntungan finansial yang luar biasa besar bagi perusahaan tersebut

namun tidak bagi Indonesia terutama bagi masyarakat lokal di sekitar wilayah

pertambangan. Padahal awal dibukanya kesempatan bagi pihak asing untuk masuk

ke Indonesia dalam mengelola sumber daya alam adalah untuk mendukung

sekaligus membantu pengelolaan potensi sumber daya alam secara baik dan

efektif untuk pembangunan di Indonesia. namun, kenyataannya PT Freeport

Indonesia hanya mementingkan keuntungan yang dapat diperoleh sebanyak

mungkin tanpa memikirkan nasib dan kehidupan ekonomi rakyat Papua yang

telah merelakan tanah adatnya untuk dieksploitasi. Dari tahun ke tahun PT

Freeport Indonesia terus mengeruk keuntungan dari tambang emas, tembaga dan

6 Ibid. Hal : 236
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perak terbesar di dunia tersebut. Pendapatan utama Freeport adalah dari operasi

tambangnya di Indonesia yakni sekitar 60%. Wilayah pertambangan Grasberg

yang memiliki luas 10 ribu hektar tersebut setiap harinya hampir membongkar

700 ribu ton material tambang untuk menghasilkan 225 ribu ton biji emas. Jumlah

ini bisa disamakan dengan 70 ribu truk kapasitas angkut 10 ton berjejer sepanjang

Jakarta hingga Surabaya yakni sekitar 700 kilo meter.

Keberadaan PT Freeport Indonesia tidak banyak memberikan kontribusi

bagi masyarakat Papua, bahkan pembangunan di Papua dinilai gagal. Kegagalan

pembangunan di Papua dapat dilihat dari  buruknya angka kesejahteraan manusia

di Kabupaten Mimika. Penduduk Kabupaten Mimika, lokasi dimana PT Freeport

Indonesia berada, terdiri dari 35% penduduk asli dan 65% penduduk pendatang.

Pada tahun 2002, BPS mencatat sekitar 41 persen penduduk Papua dalam kondisi

miskin, dengan komposisi 60% penduduk asli dan 40% penduduk pendatang.

Pada tahun 2005, kemiskinan rakyat Papua mencapai 80,07% dari total penduduk

atau sekitar 1,5 juta penduduk di Papua hidup di bawah garis kemiskinan.

Fakta tersebut sungguh menjadi sebuah ironi bagi Papua yang memiliki

sumber daya alam yang sangat berlimpah namun mayoritas masyarakatnya hidup

di bawah garis kemiskinan. persoalan yang berujung pada kesenjangan sosial dan

konflik horizontal yang telah memkan banyak korban akibat aktivitas eksploitasi

PT Freeport Indonesia tersebut telah banyak menuai kecaman bahkan tuntutan

dari berbagai kalangan dan elemen masyarakat terutama dari rakyat Papua, aktivis

lingkungan hidup, aktivis HAM dan lembaga swadaya masyarakat di Indonesia.

beberapa kecamahn dan tuntutan dari elemen masyarakat tersebut adalah

penyelesaian dan pengusutan secara tuntas pelanggaran HAM yang terlah terjadi
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di Papua serta keberanian pemerintah Indonesia untuk menasionalisasikan PT

Freeport Indonesia menjadi perusahaan tambang nasional yang sepenuhnya

dikelola oleh pemerintah. Namun bagai “Jauh Panggang dari Api” pemerintah

Indonesia dinilai tidak menggubris dan merespon secara cepat dan serius terhadap

kecaman dan tuntutan elemen masyarakat terkait permasalahan pengelolaan

pertambangan mineral di Papua oleh PT Freeport Indonesia. Pemerintah Indonesia

dinilai tidak berani mengambil langkah besar untuk mengusut tuntas kasus

pelanggaran HAM yang telah terjadi dan mengambil alih pengelolaan

pertambangan mineral di Papua. Justru pemerintah lebih saat ini lebih memilih

untuk melakukan renegoisasi dan memperpanjang kontrak dengan PT Freeport

Indonesia dibanding mengambil alih dan mengelola secara mandiri tambang

mineral tersebut. Berangkat dari kenyataan empiris itulah, maka penulis tertarik

untuk meneliti tentang DOMINASI KORPORASI ASING DI SEKTOR

PERTAMBANGAN: Studi Tentang Operasi PT Freeport Indonesia di

Papua.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka yang menjadi rumusan

masalah penelitian adalah :

1. Bagaimana kronologis keberhasilan  PT Freeport Indonesia dalam menguasai

pertambangan mineral di Timika Papua ?

2. Bagaimanakah aliansi yang dibangun PT Freeport Indonesia

untukmengamankan kelangsungan operasinya di Papua ?

3. Bagaimana dampak dominasi pertambangan mineral di Papua oleh PT

Freeport Indonesia ?
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C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan yang diangkat, maka penelitian ini bertujuan

untuk :

1. Menjelaskan penyebab keberhasilan PT Freeport Indonesia sehingga

memperoleh hak pengelolaan atas pertambangan mineral di Timika Papua.

2. Menganalisa aliansi yang dibangun PT Freeport Indonesia untuk

mengamankan kelangsungan operasinya di Papua.

3. Menjelaskan dampak dominasi tambang mineral di Papua oleh PT

Freeport Indonesia.

D. Kegunaan Penelitian

Berdasarkan latar belakang masalah dan tujuan penelitian yang telah

dikemukakan di atas maka penelitian ini diharapkan dapat berguna :

1. Secara teoritis hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan

kontribusi pemikiran dan penambahan wawasan dalam kajian Ilmu

Administrasi Negara khususnya dalam kajian ekonomi politik dan teori

pembangunan.

2. Secara praktis hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai

acuan atau referensi bagi pemerintah Indonesia dalam melakukan kajian-

kajian strategis dalam mengelola sumber daya alam yang dimiliki.
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E. Sistematika Penulisan

Adapun sistematika dari penulisan penelitian ini adalah:

1) BAB I Pendahuluan

Pada bab ini penulis akan menguraikan terkait hal yang menjadi muatan

penelitian ini menarik untuk diteliti melalui latar belakang masalah,

perumusan  masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika

penelitian.

2) BAB II Kerangka Konseptual

Pada bab ini diuraikan tentang konsep dan didukung dengan teori-teori

sebagai acuan dalam menganalisis penelitian, adapun konsep-konsep

tersebut antara lain : penanaman modal asing, perusahaan multinasional

sebagai wujud penanaman modal asing, perdebatan tentang penanaman

modal asing, perburuan rente oleh pengusaha dan penguasa, triple

alliance, dan ekonomi politik pendekatan dependensia.

3) BAB III Metode Penelitian

Bab ini menjelaskan teknik yang digunakan peneliti dalam menyusun

penelitian secara ilmiah sehingga memudahkan penulis untuk

menyelesaikannya. Adapun teknik tersebut meliputi tipe dan pendekatan

penelitian, fokus penelitian, teknik pengumpulan data, teknik pengolahan

data, teknik analisis data, dan teknik keabsahan data.

4) BAB IV Gambaran umum Papua dan pengelolaan pertambangan mineral

oleh PT Freeprot Indonesia

Penulis memberikan gambaran deskriptif pada bab ini untuk memudahkan

pembaca mengetahui kajian yang dibahas tentang profil PT Freeport
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Indonesia, profil Wilayah Papua, dan sejarah operasi PT Freeport

Indonesia di Papua.

5) BAB V Analisis Penyelesaian pengelolaan pertambangan mineral oleh PT

Freeport Indonesia di Papua

Pada bab ini penulis menjelaskan pembahasan secara menyeluruh dan

rinci untuk menjawab dari rumusan masalah yang juga merupakan fokus

penelitian mengenai kronologi keberhasilan PTFI memperoleh hak

pengelolaan tambang mineral di Papua, strategi PTFI dalam

mempertahankan keberdaannya di Papua, dampak dominasi tambang

mineral oleh PT Freeport Indonesia di Papua, faktor-faktor penghambat

bagi pemerintah Indonesia dalam menangani persoalan pengelolaan

pertambangan mineral oleh PTFI di Papua dan menganalisis menggunakan

teori-teori yang telah ada.

6) BAB VI Kesimpulan dan Saran

Di akhir penelitian ini penulis memaparkan poin-poin penting yang

merupakan kesimpulan dari hasil analisis dan menuliskan beberapa saran

sebagai bentuk rekomendasi.
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BAB II
TINJAUAN PUSTAKA

A. Investasi Asing

Investasi, khususnya investasi asing sampai hari ini merupakan faktor

penting untuk menggerakkan dan mendorong pertumbuhan ekonomi. Dalam

literatur ekonomi makro, investasi asing dapat dilakukan dalam bentuk, yaitu

investasi portofolio dan investasi langsung atau foreign direct investment (FDI).

Investasi portofolio ini dilakukan melalui pasar modal dengan instrumen surat

berharga seperti saham dan obligasi. Sedangkan investasi langsung yang dikenal

dengan Penanaman Modal Asing (PMA) merupakan bentuk investasi dengan

jalan membangun, membeli total atau mengakuisisi perusahaan.

Penanaman Modal di Indonesia diatur dengan Undang-Undang Nomor 25

tahun 2007 tentang Penanaman Modal. Dalam Undang-Undang ini yang

dimaksud dengan Penanaman Modal Asing adalah kegiatan menanam modal

untuk melakukan usaha di wilayah Republik Indonesia yang dilakukan oleh

penanam modal asing, baik menggunakan modal asing sepenuhnya maupun yang

berpatungan dengan penanam modal dalam negeri (Pasal 1 Undang-Undang

Nomor 25 tahun 2007 tentang Penanaman Modal). Dibanding dengan investasi

portofolio, Penanaman Modal Asing (PMA) lebih banyak mempunyai kelebihan

diantaranya sifatnya permanen (jangka panjang), banyak memberikan andil dalam

alih teknologi, alih keterampilan manajemen, membuka lapangan kerja baru.

Lapangan kerja ini, sangat penting bagi negara sedang berkembang mengingat

terbatasnya kemampuan pemerintah untuk penyediaan lapangan kerja. Sedangkan,

dalam investasi portofolio, dana yang masuk ke perusahaan yang menerbitkan
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surat berharga (emiten), belum tentu membuka lapangan kerja baru. Sekalipun ada

emiten yang setelah mendapat dana dari pasar modal untuk memperluas usahanya

atau membuka usaha baru yang hal ini berarti membuka lapangan kerja. Tidak

sedikit pula dana yang masuk ke emiten hanya untuk memperkuat struktur modal

atau mungkin malah untuk membayar utang bank. Selain itu proses ini tidak

terjadi alih teknologi atau alih keterampilan manajemen.1

Jenis investasi dibedakan atas investasi langsung (direct investment) dan

investasi portofolio (portofolio investment). Investasi luar negeri langsung

biasanya dianggap bentuk lain dari pemindahan modal yang dilakukan oleh

perusahaan orang-orang dalam suatu negara dalam aktifitas ekonomi negara lain

yang melibatkan beberapa bentuk partisipasi modal di bidang usaha yang mereka

investasikan. Investasi langsung berarti perusahaan dari negara penanam modal

secara de facto dan de jure melakukan pengawasan atas aset (aktiva) yang

ditanam di negara penyimpan modal dengan cara investasi. Pada hakikatnya

investasi langsung investor mengendalikan manajemen, biasanya dilakukan oleh

perusahaan trans-nasional dan periode waktunya panjang karena menyangkut

barang-barang. Modal investasi langsung lebih tertarik pada besar dan tingkat

pertumbuhan pasar, tenaga kerja dan biaya produksi serta infrastruktur.

Sedangkan pada investasi portofolio, investor hanya menyediakan modal

keuangan dan tidak terlibat dalam manajemen.

Investornya adalah investor institusional, bersifat jangka pendek dan

mudah dilikuidasi dengan cara menjual saham yang dibeli. Dari beberapa

pandangan dan pengertian di atas terlihat bahwa investasi langsung adalah adanya

1 HS, Salim dan Sutrisno, Budi. 2008. Hukum Investasi di Indonesia. Jakarta : (PT Raja Grafindo
Persada) Hal : 147
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keterlibatan langsung pihak investor terhadap investasi yang dilakukannya, baik

dalam permodalan, pengokohan, dan pengawasan. Manfaat dari investasi

langsung adalah tidak mendatangkan beban yang harus dibayar dalam bentuk

bunga, deviden dan/atau pembayaran kembali, dapat mengkombinasikan keahlian,

teknologi dan modal, dapat mengatasi masalah transfer uang, adanya penanaman

kembali dari keuntungan investasi yang belum ada dan dapat menciptakan alih

teknologi dan keterampilan.2

Secara garis besar, penanaman modal asing terhadap pembangunan bagi

negara sedang berkembang dapat diperinci menjadi lima. Pertama, sumber dana

eksternal (modal asing) dapat dimanfaatkan oleh negara sedang berkembang

sebagai dasar untuk mempercepat investasi dan pertumbuhan ekonomi. Kedua,

pertumbuhan ekonomi yang meningkat perlu diikuti dengan perpindahan struktur

produksi dan perdagangan. Ketiga, modal asing dapat berperan penting dalam

memobilisasi dana maupun transformasi struktural. Keempat, kebutuhan akan

modal asing menjadi menurun segera setelah perubahan struktural benar-benar

terjadi meskipun modal asing di masa selanjutnya lebih produktif. Kelima, bagi

negara-negara sedang berkembang yang tidak mampu memulai membangun

industri-industri berat dan industri strategis, adanya modal asing akan sangat

membantu untuk dapat mendirikan pabrik-pabik baja, alat-alat mesin, pabrik

elektronik, industri kimia dasar dan sebagainya.

Selama ini investor domestik di negara sedang berkembang yang enggan

melakukan usaha yang beresiko tinggi seperti eksploitasi sumber-sumber daya

alam yang belum dimanfaatkan dan membuka lahan-lahan baru, maka hadirnya

2 Ibid. Hal : 165
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investor asing akan sangat mendukung merintis usaha dibidang-bidang tersebut.

Adanya pengadaan prasarana negara, pendirian industri-industri baru,

pemanfaatan sumber-sumber baru, pembukaan daerah-daerah baru, akan

membuka kecenderungan baru yaitu meningkatkan lapangan kerja. Sehingga

tekanan pendudukan pada tanah pertanian berkurang dan pengangguran dapat

diatasi. Inilah keuntungan sosial yang diperoleh adanya kehadiran investor asing.

Adanya transfer teknologi mengakibatkan tenaga kerja setempat menjadi terampil,

sehingga meningkatkan marginal produktifitasnya, akhirnya akan meningkatkan

keseluruhan upah riil. Semua ini menunjukkan bahwa modal asing cenderung

menaikkan tingkat produktifitas, kinerja dan pendapatan nasional. Dengan

demikian, kehadiran PMA bagi negara sedang berkembang sangat diperlukan

untuk mempercepat pembangunan ekonomi. Modal asing membantu dalam

industrialisasi, pembangunan modal dan menciptakan kesempatan kerja, serta

keterampilan teknik. Melalui modal asing terbuka daerah-daerah dan tergarap

sumber-sumber baru. Resiko dan kerugian pada tahap perintisan juga tertanggung,

selanjutnya modal asing mendorong pengusaha setempat untuk bekerjasama.

Modal asing juga membantu mengurangi problem neraca pembayaran dan tingkat

inflasi, sehingga akan memperkuat sektor usaha negara dan swasta domestik

negara tuan rumah.

B. Perusahaan Multinasional Sebagai Wujud Penanaman Modal Asing

Pada umumnya, perusahaan-perusahaan multinasional itu relatif sedikit

mempekerjakan tenaga kerja setempat yang sebenarnya berkembang dengan

sangat cepat. Operasi mereka cenderung terpusat di sektor modern berpendapatan

tinggi, di daertah-daerah perkotaan. Selain tidak bisa diharapkan untuk ikut
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membantu mengatasi masalah ketenagakerjaan di negara tuan rumah, mereka

seringkali memberi pengaruhyang terlalu besar terhadap tingkat upah rata-rata di

perkotaan akibat dari pemberian gaji dan aneka tunjangan kesejahteraan dalam

jumlah yang lebih tinggi ketimbang gaji rata-rata kepada para karyawannya.

Bahkan, mereka juga menciptakan suatu persepsi sendiri di kalangan penduduk

desa yang menyebabkan para pekerja desa bermigrasi ke kota3.

Namun, investasi (penanaman modal) asing secara langsung ini jauh lebih

kompleks dari sekedar transfer modal ataupun pendirian pabrik di wilayah suatu

negara berkembang. Perusahaan-perusahaan multinasional tersebut juga

membawa teknik-teknik atau teknologi produksi, selera dan gaya hidup, jasa-jasa

manajerial, serta berbagai praktek bisnis termasuk pengaturan dan pemberlakuan

perjanjian kerjasama, restriksi di bidang pemasaran, periklanan, dan fenomena

“transfer harga”. Pada umumnya mereka (perusahaan-perusahaan multinasional)

bergerak dalam berbagai kegiatan ekonomi yang memiliki sedikit relevansi dan

keterkaitan dengan aspirasi atau prioritas pembangunan dari negara-negara tempat

mereka beroperasi.

Perusahaan-Perusahaan Multinasional memiliki dua karakteristik pokok,

yakni ukuran mereka yang luar biasa besar dan kenyataan bahwa operasi bisnis

mereka yang tersebar ke seluruh dunia itu cenderung dikelola secara tepusat oleh

pimpinannya di markas induk perusahaan atau kantor pusat yang berkedudukan di

negara asal. Ukuran mereka yang sedemikian besar tersebut jelas mengandung

suatu kekuatan ekonomi (terkadang juga kekuatan politik) yang sangat besar,

sehingga akhbirnya mereka menjadi sebuah kekuatan utama yang menyebabkan

3 Ibid. Hal : 167
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berlangsungnya globalisasi perdagangan dunia secara pesat. Dapat dipahami

bahwa negara-negara berkembang, terutama yang berukuran lebih kecil, merasa

kewalahan dalam setiap upayanya melakukan transaksi tawar-menawar dengan

perusahaan-perusahaan berkuasa semacam itu.

Tetapi kesuksesan Cina dalam menghasilkan suatu kesepakatan yang

menguntungkan dengan peusahaan-perusahaan multinasional dalam hal transfer

teknologi dan transaksi lainnya, merupakan satu-satunya pengecualian, karena

tidak ada negara-negara berkembang lain yang dapat menandingi Cina dalam hal

besar dan sangat berpusatnya kewenangan pemerintah. Seperti telah disebutkan di

atas, dari gambaran tentang begitu besarnya potensi dan kinerja ekonomi mereka,

maka dapat dibayangkan betapa dahsyatnya kekuatan ekonomi dan terkadang juga

kekuatan politik yang dimiliki oleh perusahaan-perusahaan multinasional tersebut,

apalagi jika dibandingkan dengan pemerintahan negara-negara berkembang

dimana mereka menjalankan operasi bisnisnya. Kekuatan mereka itu masih

ditunjang lagi oleh posisi oligopolitik yang mereka genggam dalam pasar

domestik atau bahkan internasional pada sektor atau jenis-jenis produk yang

mereka geluti. Hal ini bertolak belakang dari kenyataan bahwa mereka cenderung

beroperasi di pasar-pasar yang dikuasai oleh beberapa penjual atau pembeli saja.

Situasi seperti ini membarikan mereka kemampuan serta kesempatan yang

sangat besar untuk secara sepihak menentukan harga-harga dan laba yang mereka

kehendaki, bersekongkol dengan perusahaan lainnya dalam membagi-bagi daerah

operasinya serta sekaligus untuk mencegah atau membatasi masuknya

perusahaan-perusahaan baru yang nantinya dikhawatirkan akan menjadi saingan

mereka. Hal-hal tersebut mereka upayakan dengan menggunakan kekuatan yang



18

mereka miliki dalam penguasaan teknologi-teknologi baru yang paling canggih

dan efisien, keahlian-keahlian khusus, diferensiasi produk, serta berbagai kegiatan

periklanan secara gencar dan besar-besaran untuk mempengaruhi, jika perlu

mengubah selera dan minat konsumen.

Secara historis, perusahaan-perusahaan multinasional itu, terutama sekali

yang beroperasi di negara-negara berkembang, menitikberatkan usaha mereka

dalam bidang industri ekstraktif (sekedar mengambil kekayaan alam yang

terpendam) dan komoditi-komoditi primer, misalnya minyak bumi, bahan-bahan

mineral non minyak bumi, danusaha perkebunan. Selain itu sejumlah perusahaan

“agribisnis” multinasional juga bergerak dalam bidang industri pengolahan

makanan untuk nmemnuhi kebutuhan dalam negeri, dan menekuni sektor

pertanian untuk keperluan ekspor. Akan tetapi, dewasa ini aktivitas perusahaan

multinasioanl di berbagai negara-negara Dunia Katiga tercurah pada sektor-sektor

industri manufaktur dan jasa (seperti hotel, bank, jasa asuransi, jasa pengangkutan

udara dan laut, dan sebagainya) tersebut. Sedangkan porsi terbesar berikutnya,

yakni sekitar 33 persen, masih terpusat di sektor minyak bumi, dan selanjutnya 7

persen investasi ke sektor pertambangan umum. Produksi untuk ekspor ke negara-

negara asal perusahaan multinasional tersebut dan negara-negara maju lainnya,

dewasa ini, cenderung lebih penting daripada produksi untuk konsumsi negara-

negara berkembang.

C. Menjelaskan Fenomena Korporasi Asing

Kehadiran perusahaan multinasional di negara berkembang, memunculkan

relasi atau hubungan dengan berbagai pihak yang ada di negara serta dominasi

korporasi asing pengelolaan sumber daya yang dimiliki negara tuan rumah. Relasi
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dan dominasi korporasi asing tersebut juga menimbulkan intervensi pada ranah

ekonomi dan politik. Untuk menjelaskan fenomena tersebut peneliti menggunakan

dua macam kerangka teori, yakni (1) teori ketergantungan dan (2) teori triple

alliance. Selengkapnya dapat diuraikan sebagai berikut :

1. Keberhasilan PT Freeport Indonesia dalam menguasai pertambangan

Untuk menjelaskan keberhasilan PT Freeport Indonesia dalam menguasai

pertambangan mineral di Papua, penelitian ini menggunakan teori dependensia.

Ketergantungan (dependency) adalah sebuah konsep yang digunakan secara

populer dalam analisis perbandungan negara-negara Dunia Ketiga di Asia, Afrika,

dan Amerika Latin selama tahun 1960-an dan kemudian sering dipakai dalam

beberapa tulisan tentang Asia dan Afrika4. Para penulis ortodoks maupun radikal

telah mengasimilasi ketergantungan ke dalam interpretasi-interpretasi

pembangunan dan keterbelakangan mereka danmenghasilkan cukup banyak

kebingungan. Upaya ini berkonsentrasi pada pembedaan beragam kegunaan

ketergantungan.

Dalam perluasan teori imperialismenya, Lenin merujuki pada konsep

ketergantungan. Ia memahami imperialisme kapitalis sebagai perwujudan

perjuangan di antara kekuatan-kekuatan kolonial demi pembagian ekonomi dan

politik dunia. Meskipun kekuatan-kekuatan kolonial dapat dibedakan secara jelas

dari koloni-koloninya, negara-negara yang formalnya independen (tidak

tergantung) namun sebernarnya tergantung. Juga dapat disaksikan. Bukan hanya

terdapat dua kelompok utama negara-negara, yaitu mereka yang memiliki koloni

dan koloni-koloninya sendiri, namun juga terdapat berbagai bentuk negara-negara

4 Chilcote, Ronald H. 2007. Teori Pembangunan Politik (Penelusuran Paradigma). Jakarta : PT
Raja Grafindo Persada (Hal : 401)
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dependen yang secara politik formalnya depnden. Namun, pada kenyataannya

tersangkut pada jaring ketergantungan keungan dan diplomatik5. Perspektif-

perspektif ketergantungan kontemporer mengungkapkan  bentuk-bentuk dominasi

dan ketergantungan yang berlawanan di antara negara-negara dunia kapitalis.

Kapitalisme mungkin bersifat progresif dan regresif. Negara-negara

dependen mungkin berkembang sebagai pencerminan ekspansi negara-negara

dominan, atau terbelakang sebagai konsekuensi hubungan-hubungan

ketergantungan mereka. Ilmuan sosial Brazil Dos Santos membenarkan bahwa

dengan ketergantungan kita mengartikan sebuah situasi dimana ekonomi negara-

negara tertentu terkondisikan oleh perkembangan dan ekspansi ekonomi lain yang

menjadi tempat bergantung negara-negara tersebut. Hubungan saling

ketergantungan antara dua atau lebih ekonomi dan antara ekonomi-ekonomi ini

dengan perdagangan dunia, mengambil bentuk ketergantungan sementara

beberapa negara yang dominan dapat melakukannya hanya sebagai pencerminan

ekspansi yang bisa memiliki pengaruh positif ataupun negatif bagi perkembangan

langsung mereka6.

Mereka yang menerapkan ketergantungan dalam analisis pembangunan

dan keterbelakangan seringkali berfokus pada masalah penetrasi asing ke dalam

ekonomi politik Dunia Ketiga. Pengaruh-pengaruh politik dan ekonomi luar ikut

menentukan pembangunan lokal dan memperkuat kelas penguasa dengan

tanggungan kelas-kelas marjinal. Ekonom Chili Osvaldo Sunkel memperluas

penetrasi ini ke dalam sebuah pandanngan bahwa faktor-faktor asing tidak hanya

dilihat sebagai hal-hal eksternal melainkan intrinsik pada sistem dengan

5 Ibid. Hal :401
6 Ibid. Hal : 402
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bemacam-macam akibat politik, keungan, ekonomi, teknis dan budaya yang

terkadang tersembunyi dan terselubung di dalam negara berkembang. Dengan

demikian konsep ketergantungan secara internasional menghubungkan evolusi

kapitalisme pasca perang dengan sifat-sifat diskriminatif proses pembanguna lokal

sebagaimana kita ketahui. Akses terhadap proses-proses dan keuntungan-

keuntungan pembangunan bersifat selektif, bukan menyebarkannya. Proses ini

cenderung memastikan adanya akumulasi keistimewaan berpenguatan diri (self-

reinforcing) bagin kelompok-kelompok khusus maupun kelanjutan keberadaan

suatu kelas marjinal7.

Sepuluh tahun sesudah negara-negara Amerika Latin menjalankan

kebijakan subsitusi impor sesuai yang direkomendasikan oleh ECLAC (Economic

Comission for Latin America and the Caribbean), terasa bahwa kebijakan ini

tidak memberikan hasil yang memuaskan. Ketergantungan pada suatu komoditas

ekspor ternyata sukar untuk dirubah, begitu juga dengan kebutuhan terhadap

barang-barang impor ternyata tidak berkurang.untuk mencari peyebab

keterbelakangan yang sukar dihilangkan ini, selain pendekatan dari aliran

strukturalis juga muncul Pendekatan Dependensia (Dependency Approach).

Secara umum, terori dependensia didefinisikan melawan teori-teori neoklasik.

Dengan melihat dunia sebagai sebuah sistem yang dalam analisisnya pakar-pakar

aliran dependensia menganggap bahwa perekonomian semua negara dapat diurut

mulai dari yang paling terbelakang hingga yang paling maju dan bahwa

pembangunan dianggap sebagi sebuah proses yang unlinier. Berikut merupakan

pendapat para ahli aliran dependensia :

7 Ibid. Hal : 402
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a. Paul Baran

Dari sekian banyak pakar, pencetus pertama lahirnya aliran dependensia

adalah Paul Baran. Dalam On the Political Economy of Backwardness dalam

Deliarnov (2002), Baran berusaha menjelaskan berbagai faktor penyebab

keterbelakangan ekonomi di negara-negara dunia ketiga terutama di Amerika

Latin. Dengan memusatkan perhatian pada hubungan kelas antyara rakyat banyak;

elit internal;dan investor asing. Ia melihat adanya kontradiksi antaraantara

imperialisme, proses industrialisasi, dan ekonomi pembangunan umum di negara-

negara terbelakang. Bagi Baran pembangunan kepitalis yang berkesinambunagn

adalah mustahil terjadi di negara-negara dunia ketiga. Pendapat ini didasarkan

pada hasil pengamatannya bahwa kapitalisme masuk ke negara-negara

terbelakang bukan  melalui pertumbuhan persaingan perusahaan-perusahaan kecil,

melainkan melalui transfer bisnis monopolistik maju dari negara luar. Dengan

demikian, pembangunan kapitalisme di negara-negara miskin ini tidak diserati

dengan kebangkitan kelas menengah dan hilangnya dominasi tuan tanah terhadap

masyarakat dan disertai fasilitas pada sedikit perusahaan monopolistik dan

aristokrasi yang berkuasa secara sosial dan politik.

Baran melihat tidak adanya kompetisi untuk meningkatkan output atau

hasil di antara perusahaan dan juga tidak adanya akumulasi surplus sosial

dintangan wiraswastawan yang dalam sistem kompetitif dipaksa untuk melakukan

reinvestasi demi ekspansi dan modernisasi bisnis mereka. Sebagai dampaknya,

produksi lebih rendah dari level potensinya, sementara pertanian masih beroperasi

atas basis semifeodal. Melihat kenyataan tersebut, Baran menyimpulkan bahwa

pola pembangunan kapitalis mustahil bisa diterapkan di negara-negara Dunia
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Ketiga. Dengan nada pesimis ia berpendapat “The dreams of the prophets of

capitalist harmony remained on paper. Capital either did not move from countries

where its marginal productivity was low to countries where it could be expected

to be high, or if it did, it moved there mainly in order to extract profits from

backward countries that frequently accounted for a lion’s share of the increments

in total output caused by the regional investment”.

Baran mengakui bahwa investasi yang dilakukan oleh perusahaan-

perusahaan multinasional dari negara-negara maju di negara-negara terbelakang di

satu sisi dapat meningkatlkan pendapatan nasional negara-negara Dunia Ketiga.

Namun, peningkatan pendapatan nasional di negara-negara ini tdak dinikmati oleh

sebagian besar kelompok masyarakat bawah di negar miskin tersebut karena

tingginya ketimpangan dalam distribusi pendapatan. Tentang ketimpangan ini,

Baran Menulis “These benefits, however, were few and far between, while

exploitation and stagnation where teh prevailing rule”. Dari hasil penelitiannya,

Baran mencatat bahwa keuntungan yang dihasilkan oleh investasi perusahaan-

perusahaan multinasional melalui eksploitasi sumber daya di negara-negara

miskin tidak dinikmati secara merata. Tegasnya, keuntungan ini lebih banyak

dinikmati oleh segelintir elit masyarakat saja terutama pihak asing yang menjadi

investor di negara tersebut. Dari hasil studinya, Baran menyimpulkan bahwa pada

dasarnya investasi asing tidak meningkatkan kesejahteraan di negara-negara

miskin tersebut. Yang terjadi hanya perubahan kebiasaan sosial masyarakat

miskin serta perubahan orientasi hasil kecukupan dan pemenuhahan pasar dalam

negeri menjadi orientasi produksi untuk memenuhi pasar luar negeri.
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Perubahan sistem hubungan paternalistik masyarakat feodal menjadi

sistem kapitalis yang didasarkan pada rasionalitas pasar sebenarnya dapat

dijakdikan sebagai langkah awal untuk mentransformasi masyarakat ke arah

kamajuan dan peradaban sebagaimana yang sudah dinikmati oleh masyarakat

maju di Barat. Namun, kenyataannya, penerapan nilai-nilai komersial di dalam

tata hubungan sosial pada masyarakt feodal dan semifeodal tersebut justru

memperhebat eksploitasi pemodal. Suatu hal yang patut disayangkan, proses

ekspolitasi ini justru dibantu oleh para pejabat lokal yang korup, yang lebih

mengabdi pada kepentingan pemodal dan sistem kapitalis global ketimbang

masyarakat di negara-negara miskin itu sendiri. Melihat kenyataan di atas, dengan

nada sinis Baran menyimpulkan bahwa kapitalisme telah gagal memperbaiki

kesejahteraan masyarakat miskin, tetapi sebaliknya sangat berhasil

mengintroduksi semua kepentingan ekonomi dan sosisal yang melekat dalam

sistem kapitalis. Lebih dari itu, kapitalisme juga telah mengubah orientasi

pertanian dari pola pemenuhan kebutuhan sendiri ke arah pola produksi komoditas

ekspor. Menrut Baran, ini yang menyebabkan bangkitnya nasionalisme di negara-

negara miskin. Dalam bahasa Baran “Nationalism and xenophobia are thus

strengthened in backward areas – additional fuel for political restiveness”.

b. Andre Gunder Frank

Pendukung pendekatan dependensia lainnya adalah Andre Gunder Frank.

Walau Paul Baran dianggap sebagai pelopor aliran dependensia, teori-teori

dependensia lebih banyak dikutip dari pendapat Frank dalam The Devolepment of

Underdevelopment (1996) dan Capitalism and Underdevelopment in Latin

America (ditulis pada awal tahun 1960-an, tetapi baru diterbitkan dalam bahasa
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Inggris tahun 1967). Karena itu banyak pakar menobatkan Andre Gunder Frank

sebagai “Bapak Teori  Dependensia” Ruccio dan Simon dalam Deliarnov (2002).

Ruccio dan Simon lebih lanjut mengatakan bahwa karya-karya Frank lahir sebagai

reaksi dari teori-teori Neoklasik Ortodoks dan pandangan Marxis Ortodoks

tradisional.

Pandangan Frank sendiri dipengaruhi oleh teori struktualis Paul Prebisch

dan pandangan Neo-Marxis Paul Baran. Pada hakikatnya, konfigurasi teoritis

ekonomi pembangunan dalam teori Dependensia berada di satu titik garis

kontinum antara teori struktualis ortodoks dan Marxisme. Dalam pandangan

Frank, teoritikus Neoklasik dan Marxisme Ortodoks memiliki pendapat yang

sama tentang tesis bahwa kapitalisme adalah tahap awal yang normal dan perlu

dalam pembangunan. Bedanya kalau kaum Neoklasik berpendapat bahwa

kapitalisme adalah bentuk akhir dari tahapan pembangunan, kaum Marxis

menganggap kapitalisme adalah tahap antara yang harus dilalui sebelum masuk ke

tahap selanjutnya, yaitu sosialisme dan tahap komunisme.

Teori yang dikemukakan oleh Frank sangat relevan untuk menjelaskan

fenomena keberhasilan PT Freeport Indonesia dalam menguasai pertambangan

mineral di Papua. Teori Dependensia, sesuai namanya berusaha menjelaskan

tentang ketergantungan. Dalam hubungan ketergantungan ada dua pihak yang

terlibat, yaitu pihak yang dominan dan yang bergantung (dependent). Dalam

menjelaskan ketergantungan ini, Frank menghubungkan antara negara-negara

industri Barat dan negara-negara nonindustri Dunia Ketiga laksana rangkaian

hubungan dominasi dan eksploitasi antara metropolis dan satelit. Sesuai

perumpamaan tersebut, Frank mengelompokkan negara-negara di dunia ini atas
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dua kelompok, yaitu negara-negara metropolis maju (developed metropolitan

countries) dan negara-negara satelit yang terbelakang (satelite underdeveloped

countries). Hubungan ketergantungan ini seperti yang disebut Frank sebagai

“metropolis-satelite relationship”8. Sementara lokus hubungan ketergantungan

dalam model Frank adalah bangsa-negara dan hubungan antar bangsa-bangsa.

Ruang lingkup teorinya adalah sistem kapitalis dunia. Bangsa-bangsa adalah

bagian-bagian atau elemen-elemen dari sistem. Dalam model yang dikembangkan

Frank, kelas-kelas dipahami sebagai posisi struktural di dalam sebuah sistem

hubungan kekuasaan. Pada setiap titik pada dalam rantai metropolis-satelit,

struktur rantai menciptakan kepentingan objektif tertentu dan yang paling penting

adalah kepentingan dalam mengontrol hubungan monopoli pada setiap titik di

rantai hubungan tersebut demi memperoleh manfaaat dari extractive power

(kekuasaan inti) yang ada pada posisi tersebut.

Untuk memahami kemajuan dan keterbelakangan di suatu negara atau

wilayah, perlu diketahui sejarah dalam konteks sistem yang lebih besar. Menurut

Frank dalam Deliarnov (2002), keterbelakangan di negara-negara Dunia Ketiga

dapat dipahami dengan mengetahui kondisi awal, sifat, dan perkembangan dari

kapitalisme. Sebagaimana ditulis oleh Frank “One and the same historical proces

of the expansion and development of capitalism throughout the world has

simultaneously generated - and continues to generate – both economic

development and structural underdevelopment”. Menurut Frank, hubungan

ketergantungan umumnya dan hubungan metropolis-satelit dalam suatu sistem

kapitalis khususnya dicirikan oleh sifat monopolistik dan ekstraktif.

8 Deliarnov. 2002. Ekonomi Politik. (Jakarta :ERLANGGA). Hal: 82
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Metropolis memiliki kontrol monopolistik atas hubungan ekonomi dan

perdagangan di negara-negara satelit. Dominasi monopolistik dalam suatu pasar

jelas merupakan subuah posisi kekuasaan. Posisi kekuasaan ini memungkinkan

negara-negara metropolis mengeruk surplus ekonomi dari negara-negara satelis.

Sebagai dampak dari dominasi metropolis tersebut, negara-negara satelit tidak

memiliki kemampuan untuk mengontrol pertumbuhan ekonominya sendiri,

melainkan tetap tergantung pada metropolis. Menurut Frank, “hubungan

monopolistik dan ekstraktif pada awalnya dibentuk melalui kekuatan senjata,

kemudian setelah itu dilanjutkan melalui struktur ketergantungan dan

keterbelakangan”9. Sehubungan dengan pola hubungan antara negara-negara

metropolis maju dan negara-negara satelit yang terbelakang. Andre Guder Frank

membuat tiga hipotesisi :

1. Dalam struktur hubungan antara negara-negara metropolistik maju dan negara-

negara satelit terbelakang, pihak metropolistik berkembang dengan pesat

sedangkan pihak satelit tetap dalam posisi terbelakang.

2. Negara-negara miskin yang sekarang menjadi satelit,perekonomiannya dapat

berkembang dan mampu mengembangkan industri yang otonom bila tidak

terkait dengan metroplis dari kapitalis dunia atau kaitannya sangat lemah.

3. Kawasan-kawasan yang saat ini sangat terbelakang dan berada dalam situasi

yang mirip dengan situasi dalam sistem feodal adalah kawasan-kawasan yang

pada masa lalu memiliki kaitannya yang kuat dengan metropolis dari sisitem

kapitalis internasional. Kawasan-kawasan ini adalah penghasil ekspor bahan

mentah primer yang terlantar akibat adanya hubungan pandangan internasional.

9 Deliarnov. 2002. Op. cit. Hal: 83
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Ada anggapan umum bahwa keterbelakangan suatu negara adalah produk

atau semata-mata cerminan dari karakteristik-karakteristik struktur ekonomi,

politik, dan sosial-kultural. Menurut Frank, anggapan umum seperti ini keliru,

sebab riset sejarah membuktikan bahwa keterbelakangan yang dirasakan saat ini

di negara-negara Dunia Ketiga sebagian besar merupakan produk sejarah masa

lalu dan hubungan ekonomi serta hubungan-hubungan lain yang tidak putus-putus

antara satelit yang terbelakang dengan yang sekarang menjadi negara-negara

metropolitan. Sebagaimana ditulis Frank “I am confident that the expansion of the

capitalism system over the past countries effectively and entirely penetrated even

the apparently most isolated of the underdevelopd world. Therefore, the

economic, political, social and cultural institutions and relations we now observe

there are the product of the historical development of the capitalist system less

than are the seemigly more modern or capitalist features of the national

metropoles of tehse underdeveloped countries”.

Selanjutnya, Frank menegaskan bahwa keliru untuk menyebut negara

kurang berkembang sebagai negara yang tidak berkembang karena kondisi

negara-negara tersebut merupakan produk dari suatu tahapan pembangunan secara

historikal. Sehubungan denga hal tersebut, Frank mempeekenalkan istilah baru

dalam teori pembangunan yaitu “tidak berkembang” untuk menjelaskan kondisi

negara berkembang saat ini. Selanjutnya Frank (1967) dalam Deliarnov (2006)

mengatakan “the now developed countries were never underdeveloped, though

they may have been undeveloped”.
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Bagi Frank, proses pembangunan adalah proses pembangunan kapitalis

dan sejarah pembangunan adalah sejarah pembangunan kapitalis. Anggapan

remeh kita terhadap sejarah negara-negara yang terbelakang membuat kita

mengasumsikan bahwa sejarah masa lalu dan masa kini dari negara-negara

tersebut menyerupai tahap-tahap awal sejarah negara-negara maju. Begitu juga

ada anggapan umum bahwa negara-negara miskin saat ini masih berada dalam

tahap awal pembangunan yang sudah dilewati bangsa-bangsa maju jauh

sebelumnya. Frank menjelaskan bahwa negara-negara maju sekarang tidak pernah

mengalami tahapan kurang berkembang walaupun mungkin pernah tidak

berkembang. Selanjutnya Frank menyimpulkan “The present condition of

underdeveloped nations is not original, formal, or tradisional; rather, this state is

itself a product of historical development of capitalism on a world scale”.

Adanya hubungan ketergantungan yang sifatnya asimetris ditunjukan oleh

hubungan antara pihak-pihak yang tidak seimbang, disebabkan karena

pembangunan daerah-daerah satelit tergantung pada pembangunan metropolis10.

Hubungan yang timpang dan tidak seimbang ini juga disebabkan karena negara-

negara metropolis memiliki kekuasaan atas jalannya pembangunan di daerah-

daerah satelit dan bukan sebaliknya. Kunci hubungan ketergantungan dengan

demikian adalah kontrol. Tegasnya, metropolis memiliki kekuasaan lebih besar

karena dapat mengontrol hubungan dengan satelit, sama seperti tuan tanah

memiliki kekuasaan lebih besar karena dapat mengontrol petani atau budak.

Kerugian yang menimpa negara-negara terbelakang dilihat dari dua sudut.

Pertama, negara-negara terbelakang tidak memiliki kontrol atas pembangunan di

10 Chilcote, Ronald H. 2007. Op. Cit. Hal :409
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negaranya sendiri. Kedua, secara materi negara-negara terbelakang juga tidak

menerima manfaat dari hubungan ketergantungan dengan negara-negara

metropolis. Pandangan ini jelas sangat bertentangan dengan pandangan kaum

Neoklasik yang mengatakan bahwa hubungan dengan negara-negara maju dan

negara-negara berkembang akan menguntungkan kedua belah pihak. Bagi Frank,

hubungan ketergantungan adalah hubungan eksploitatif, dimana negara-negara

metropolis menghisap negara-negara satelit. Akibatnya, negara-negara metropolis

akan semakin maju sedangkan negara-negara satelit akan tetap berada dalam

kondisi keterbelakangan, tertinggal, dan tidak berkembang.

Sebetulnya, Frank mencatat bahwa dalam hubungan ketergantungan ada

pihak-pihak atau kelas-kelas dalam masyarakat di negara-negara satelit yang

memperoleh keuntungan, yaitu kelas pengusaha lokal dan tuan tanah. Pengusaha

lokal ini disebut kaum borjuis atau di Amerika Latin lebih populer dengan sebutan

comprador. Namun, kelas-kelas ini bukan muncul dari bawah melainkan adalah

kaki tangan sisitem kapitalis dunia yang melakukan eksploitasi terhadap daerah

atau sektor yang saat ini menjadi semakin terbelakang11. Suatu hal yang patut

disayangkan, para comprador dari elit lokal ini bukannya membela rakyat

melainkan justru semakin mengukuhkan keberadaan sektor modern dengan

mengusai sistem perekonomian di negara-negara satelit. Manfaat yang diterima

oleh pihak-pihak tertentu di negara-negara satelit ini umumnya bersifat jagka

pendek dan itupun diperoleh denga mengorbankan kesejahteraan kelas masyarakat

bawah dan bangsa secara keseluruhan. Daalam proses industrialisasi dan

modernisasi, muncul sektor modern di negara satelit. Sayangnya, perkembangan

11 Deliarnov. 2002. Op. cit. Hal: 84
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sektor modern dei negara-negara satelit yang dikuasai oleh para comprador ini

tidak bisa dilakukan secara mandiri. Lebih jelas, perkembangan sektor modern di

negara-negara satelit tidak bisa berkembang atas kekuatan sendiri, melainkan

sangat tergantung pada kondisi perekonomian di negara-negara metropolis maju.

Teori trickle-down effect dari suatu keputusan investasi tampaknya juga

tidak berlaku di negara-negara satelit. Yang jelas, manfaat yang diterima antara

negara metropolis dan satelit sangat timpang. Investasi asing memungkinkan

negara metropolis mengeruk sebagian besar sumber daya dan potensi ekonomi

yang di negara-negara satelit. Walaupun ada pihak-pihak di negara-negara satelit

yang memperoleh manfaat dari investasi asing, hasil yang diterima negara satelit

tempat ditanamkannya investasi (host country), jauh lebih rendah dibandingkan

dari tingkat keuntungan yang dinikmati oleh investor dan disalurkan kembali ke

negara asal (home country).

Jika diperhatikan, teori yang dikembangkan oleh Frank diatas sepintas

mirip denga teori Marxis. Jelasnya, bagaimana metropolis menghisap satelit

dalam teori dependensia yang dikembangkan Frank mirip mirip denga teori

surplus value yang dikembangkan oleh Marx. Bedanya, kalau menurut Marx

pengerukan surplus terjadi dalam hubungan kapital-buruh sedangkan menurut

Frank pengerukan ini sebagai hasil dari hubungan perdagangan yang tidak imbang

anatara metropolis dengan satelit. Perbedaan lain antara model Frank dengan

Marxis adalah Frank tidak melihat dari perspektif perbedaan antar kelas seperti

kapitalis dengan buruh, melainkan antar bangsa atau negara yaitu antara negara-

negara metropolis dengan negara-negara satelit.
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Lebih jauh analisisi yang dikembangkan oleh Marx, menurut Frank dalam

Deliarnov (2002), hubungan yang timlang dan melahirkan ketergantungan antara

negara-negara metropolis maju dengan negara-negara satelit yang terbelakang

menyentuh hampir seluruh lapisan. Dunia Ketiga tergantung pada dunia Barat;

satelit tergantung pada metropolis; desa tergantung pada kota; pertanian

tergantung  pada industri; petani tergantung pada tuan tanah. Implikasi dari

pandangan Frank tentang hubungan ketergantungan antara metropolis maju

dengan negara-negara satelit yang terbelakang ialah tidak adanya jalan tunggal

pembangunan yang dapat diikuti semua negara. Kenyataan adanaya perbedaan

antara negara yang lebih maju dengan yang lebih terbelakang ini sama saja

minimal sudah menunjukan bahwa sekurang-kurangnya ada dua jalur

pembangunan. Sesuai dengan argumentasi dia atas Frank menyimpulkan bahwa

teori dan kebijakan pembangunan dari Barat tidak bersifat universal. Karena itu

Frank memperingatkan “We can not hope to formulate adequate development

theory and policy for the majority of the world’s population who suffer from

underdevelopment without first learning how their past economic and soscial

history gave rise to their present development”.

c. Samir Amin

Samir Amin dalam Deliarnov (2002) membedakan negara-negara maju di

pusat (center atau core) dengan kelompok negara-negara miskin di daerah

pinggiran atau periferi. Menurut Amin, dominasi perekonomian dunia oleh

negara-negara di pusat, beserta rekayasa eksploitasi yang mereka lakukan telah

menjadikan negara periferi semakin tergantung pada pusat. Sependapat dengan

Frank, ia mengatakan”The structure of the periphery sre shaped so as to meet the



33

needs of accumulation at the center engenders and maintains the

underdevelopment of the periphery”12. Lebih jauh dari analisis Frank, Amin

menyadari akan perlunya analisis yang lebih detail tentang struktur-struktur

internal dari negara-negara periferi. Dalam menjelaskan struktur keterbelakangan

periferi, Amin menyatakan “Social formations are concrete, organized structures

that are marked by a dominant mode of production and the articulation around

this of complex of modes of production that are sub-ordinate to it”.

Pada dasarnya, Samir Amin mengomindasikan sistem kapitalis dunia,

artikulasi moda, dan internasionalisasi kapital dengan teori pertukaran yang tidak

seimbang. Hasil dari pengombinasian tersebut adalah sebuah teori pembangunan

dimana pusat dan periferi saling beroposisi di dalam sebuah formasi sosial

kapitalis dunia. Hubungan antara pusat dengan periferi ini meningkatkan

pembangunan kapitalis di daerah inti dan memblokir pembangunan di daerah

periferi. Konsepsi tentang dikotomi pembangunan seperti ini menjadi basis dari

apa yang disebut Amin sebagai kontradiksi politik sentral dari sisitem kapitalis

dunia. Unsur inti dari model ekonomi kapitalis dunia yang dikembangkan Samir

Amin ialah hubungan antara kedua kelompok, yaitu pusat dan periferi sebagai

“complimentary opposites”. Kedua kutub ini diciptakan oleh sejarah ekspansi

kapitalis dari daerah inti. Menurut Amin, pusat dan periferi eksisi pada semua

tahap pembangunan kapitalis, mulai dari tahap merkantilis, tahap

premonopsoni/kompetitif, maupun  tahap monopoli/kapitalis imperialis. Namun,

dikotomi yang paling terlihat pada tahp ketiga, yaitu tahap imperialis.

12 Ibid. Hal: 85
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d. Theotonio Dos Santos

Pembahasan tentang ketergantungan di negara-negara berkembang juga

diramaikan oleh Theotonio Dos Santos. Sehubungan dengan hal ini, Dos Santos

dalam Deliarnov (2002) mendefinisikan ketergantugan sebagai suatu situasi

dimana perekonomian sekelompok negara dikondisikan oleh pembangunan dan

ekspansi dari kelompok negara lain. Hubungan antara dua atau lebih ekonomi dan

sisitem perdagangan dunia menjadi hubungan dependen jika beberapa negara

dapat berkembang lewat self-impulsion, sementara negara lain yang berada dalam

posisi tergantung hanya dapat berkembang sebagai suatu refleksi dari negara

dominan yang bisa membawa dampak positif dan negatif terhadap pembangunan

selanjutnya. Selain itu, Theotonio Dos Santos mengembangkan argumentasi

Andre Gunder Frank dengan mengatakan bahwa titik berat proses ketergantungan

tidak hanya merupakan “faktor eksternal” semata, melainkan juga dipengaruhi

oleh “faktor internal”13.  Menurut Dos Santos, faktor internal di negara-negara

Dunia Ketiga sedikit banyak ikut berperan dalam mengukuhkan pola

ketergantungan tersebut.

Faktor-faktor internal tersebut antara lain diawali oleh ketergantungan

pada masa penjajahan hingga ketergantungan industri dan finansial pada era

pascakemerdekaan. Sehubungan dengan hal ini Dos Santos mengklasifikasikan

tiga jenis ketergantungan tersebut, yaitu : (a) Ketergantungan Kolonial, yaitu

ditandai oleh bentuk perdagangan luar negeri era kolonial yang bersifat monopoli

dan diikut monopoli sumber daya lainnya oleh pemerintah kolonial; (b)

Ketergantungan Industrial-Finansial, ditandai oleh dominasi modal besar di

13 Deliarnov. 2002. Op. cit. Hal: 86
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negara-negara kolonial melalui investasi produksi bahan mentah primer untuk

tujuan konsumsi di negara-negara penjajah; (c) Ketergantungan Teknologi

Industri, yang terjadi setelah Perang Dunia II sebagai dampak operasi perusahaan-

perusahaan multinasional yang melakukan investasi di negara-negara sedang

berkembang.

Dalam konteks pengelolaan sumber daya alam di negara yang masih

berkembang atau bahkan tertinggal, terjadinya pengaruh dari negara-negara maju

yang berntidak sebagai investor terhadap negara yang memiliki sumber daya alam

tersebut. Pengaruh yang terjadi tentunya merupakan langkah dari negara-negara

maju untuk dapat memiliki hak dalam pengeloaan sumber daya alam pada negara

yang sedang berkembang atau masih tertinggal dengan dengan melakukan

persekongkolan dengan elit politik dan pemerintah di negara tersebut. Perburuan

rente atau mencari keuntungan dari hal yang tidak wajar menjadi salah satu faktor

penyebab terjadinya kesepakatan-kesepakatan antara pihak asing yang

berkeinginan menjadi investor sekaligus bertindak sebagai pengelola sumber daya

alam di suatu negara dengan pihak elit pemerintah menjadi semakin marak agar

dapat memuluskan keinginan masing-masing dengan harapan mendapatkan

keuntungan yaang besar.

Ulah dari para elit penguasa yang melakukan persekongkolan dengan

pihak asing atau ivestor asing juga melibatkan pihak kapital domestik (pengusaha

dalam negeri) yang semakin memperparah perburuan rente yang merugikan

negara tersebut. Dengan kesepakatan yang dibuat, elit pemerintah dengan

kekuasaan yang dimiliki membuat kebijakan-kebijakan yang seolah untuk

kepentingan negaranya namun sebernarnya justru untuk memuluskan kepentingan
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asing dan segelintir kelompok kepentingan lainnya sehingga merugikan mayoritas

rakyat di negara tersebut yakni negara berkembang atau masih tertinggal yang

memiliki sumber daya alam yang berlimpah.

Intervensi pihak asing untuk mempengaruhi elit penguasa agar dapat

memuluskan langkahnya dalam meraup keuntungan di suatu negara melalui

pengelolaan sumber daya alam tentunya sangat merugikan negara tersebut baik

dari segi finansial yakni pendapatan nasional maupun dampak kerusakan

lingkungan yang seringkali terjadi akibat tidak adanya pertanggungjawaban dari

investor asing tersbut. Dampak negatif dari tidak adanya manfaat yang signifikan

dari pengelolaan sumber daya alam oleh pihak asing itulah yang sering

memunculkan pergolakan sosial dari kalangan masyarakat kelas bawah dan

aktivis sosial masyarakat yang menuntut pemerintah untuk menyelesaikan

permasalahan pengelolaan sumber daya alam agar bisa bermanfaat bagi negara

bukan bagi pihak asing dan segelintir kelompok kepentingan lainnya. Namun

keengganan pemerintah lah yang menjadi penghambat besar dalam upaya yang

serius dalam menyelesaikan permasalahan yang muncul dari peneglolaan sumber

daya alam yang dimiliki negaranya oleh pihak asing. Hal tersebut disebabkan

keterlibatan elit penguasa yang terus membela kepentingan asing dan segelintir

kelompok kepentingan lainnya agar mendapatkan keuntungan dari kesepakatan

yang telah dibuat. Akibatnya, pemerintah yang menjadi wakil dari suara rakyat

yang berkuasa membuat kebijakan yang tidak sesuai dengan tugas dan fungsinya

dalam mensejahterakan rakyat yang dipimpinnya.
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Dalam kontek Indonesia, teori dependensia relevan digunakan untuk

menganalisis sejarah pembangunan ala kapitalis yang diterapkan di Indonesia

bersamaan dengan tampilnya “Rezim Orde Baru” yang mengusung jargon orde

pembangunan. Dengan menggunakan analisis historis, fenomena dependensia

yang mewarnai proses penguasaan pertambangan mineral di Timika Papua dapat

diuraikan dengan pengungkapan fakta-fakta mengenai : pertama, Warisan

instabilitas ekonomi dari rezim terdahulu yakni orde lama era Soekarno; kedua,

pilihan kebijakan sebagai respon atas instabilitas ekonomi; ketiga, proses historis

yang akhirnya bermuara pada penguasaan PT Freeport Indonesia atas

pertambangan mineral di Timika Papua.

2. Strategi PT Freeport Indonesia dalam Mempertahankan Keberadaannya

Upaya untuk mengamankan kelangsungan operasinya di Papua, PT

Freeport Indonesia selaku korporasi asing melakukan strategi dengan menjalin

aliansi dengan berbagai aktor domestik. Dalam konteks ini Teori Triple Alliance

relevan di gunakan untuk menganalisis aliansi yang dibangun PT Freeport

Indonesia untuk mengamankan kelangsungan operasinya di Papua. PT Freeport

Indonesia menjalin hubungan simbiosis dengan pemerintah negara tuan rumah

(dalam hal ini pemerintah pisata selaku pembuat kebijakan) agar memperoleh

proteksi untuk terus melakukan operasinya di Papua. Selain itu PT Freeport

Indonesia juga menjalin hubungan dengan kapitalis domestik untuk

menghilangkan stigma negatif dari masyarakat akan imperialisme asing di

Indonesia.
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Teori Triple Alliance merupakan teori yang dikemukakan oleh Peter

Evans yakni seorang ahli sosiologi dari Amerika. Evans menjelaskan bahwa

terdapat tahap-tahap dalam pembangunan di Dunia Ketiga. Sebagai penganut teori

ketergantungan Evans membedakan antara ketergantungan klasik (ekspor bahan

mentah ke negara maju) dan keterganatungan yang disebutnya sebagai

pembangunan-dalam-ketergantungan (yakni industri menjadi penting, terutama

industri yang berorientasi ekspor). Pada fase ini Evans mengatakan jika pada

ketergantungan klasik peran negara lemah, maka pada fase pembangunan-dalam-

ketergantungan terjadi proses dimana negara semakin kuat peranannya.

Konsolidasi kekuatan negara ini bahkan dijadikan sebagai prasyarat terjadinya

proses pembangunan-dalam-ketergantungan14.

Dalam model teori yang Evans kemukakan bahwa terjadi persekutuan tiga

unsur, yakni : (1). Modal Asing, (2). Pemerintah Dunia Ketiga (Negara), (3).

Borjuasi lokal (kapitalis/pengusaha dalam negeri). Modal atau pengusaha asing

melakukan investasi di negara-negara Dunia Ketiga. Bersama dengan masuknya

modal, masuk juga akses kepada teknologi dan pasar internasional. Karena itulah

modal asing sangat dibutuhkan oleh pemerintah di negara-negara Dunia Ketiga.

Tetapi, pemerintah di negara-negara Dunia Ketiga juga tidak bisa mengabaikan

kepentingan kapitalis lokal. Jika pemerintah sampai mengabaikan para kapitalis

lokal, maka mereka akan menggencarkan tuduhan kepada pemerintah yakni hanya

bekerja untuk kepentingan asing. Hal tersebut padaa gilirannya akan

mengakibatkan hilangnya legitimasi pemerintah untuk memerintah. Karena itu

pemerintah di negara-negara Dunia Ketiga harus menunjukkan ke-nasionalis-

14 Budiman, Arif. 1996. Teori Negara (Negara, Kekuasaan, dan Ideologi). Jakarta: PT Gramedia
Pustaka Utama. Hal: 113
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annya untuk tetap bisa berkuasa. Dengan demikian terjadilah apa yang disebut

Evans sebagai Triple Alliance atau persekutuan segitiga. Pemerintah di negara-

negara Dunia Ketiga bekerjasama dengan modal asing demi untuk kepentingan

pembangunan ekonomi. Sedangkan kerjasama pemerintah dengan kapitalis lokal

lebih bersifat politis (lebih condong kepada pembagian keuntungan kepada

pengusaha swasta lokal) disamping kerjasama pada aspek ekonominya. Oleh

karena itu seperti yang dikatakan Alejandro Portes dalam Arif Budiman (1996) :

Nasionalisme memberikan basis ideologi bagi terselenggaranya akumulasi modal

(terutama modal asing) di negara Dunia Ketiga karena itu sangat berguna untuk

berargumentasi melawan perusahaan-perusahaan multinasional. Nasionalisme

memberikan legitimasi bagi birokrat pemerintah untuk mejalankan perannya di

hadapan kapitalis lokal. Nasionalisme juga merupakan satu-satunya basis dimana

pemerintah dapat menyatakan kepada rakyatnya bahwa mereka sedang

menjalankan pembangunan nasional yang hasilnya nanti akan dinikmati oleh

seluruh lapisan masyarakat.

Modal asing sebagai investor terbesar di negara-negara Dunia Ketiga

tentunya tidak keberatan dengan sikap pemerintah yang nasionalistis. Sebab, para

investor asing tahu bahwa tanpa sikap pemerintah yang nasionalistis, mereka akan

menghadapi berbagai macam kesulitan politis di negara tersebut. Modal asing pun

tidak keberatan jika harus bekerjasama dengan kapitalis lokal dan berbagi

keuntungan dengan mereka karena baik modal asing maupun kapitalis lokal

memiliki tujuan yang sama yakni memperoleh keuntungan sebanyak-banyaknya.

Begitulah Peter Evans menjelaskan sifat-sifat negara di Dunia Ketiga ketika

sedang melangkah ke pembangunan industri berorientasi ekspor. Negara memang
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semakin otoriter (terutama kepada kelas buruh), tetapi bersamaan dengan hal itu

negara juga menjadi nasionalistis. Paling tidak dalam bentuk slogan dan janji-jani

kepada rakyak untuk kemajuan negara sambil terus bekerjasama dengan modal

asing.

Namun seiring dengan berakhirnya Perang Dunia baik I dan II, Triple

Alliance berkembang menjadi sebuah teori pembangunan yang dikembangkan

oleh Peter Evans. Menurut Peter Evans15 dalam Arif Budiman (1996), bahwa  ada

bentuk ketergantungan yang ditandai oleh adanya aliansi antara kapitalis

internasional, kapitalis domestik, dan pemerintah. Evans menyebut aliansi ini

sebagai “triple alliance.” Di dalam aliansi ini, pemerintah memainkan peranan

yang menentukan dalam mengatur aliansi antara  kapitalis lokal dengan kapitalis

internasioanal (fungsi regulasi). Dalam hal ini, adanya persekongkolan antara

pemerintah, kapitalis internasional, dan kapitalis domestik untuk meraup

kentungan pribadi dan kelompok yang akan merugikan bangsa dan negara.

pemerintah menggunakan kekuasaan ekonominya yang besar yang ditunjang oleh

otoritas politik untuk mengatur dan mengarahkan pembangunan nasional. Dalam

konteks kapitalisme semu, persekutuan segitiga antara modal asing, negara,

pengusaha domestik juga dibekengi oleh aparat keamanan seperti TNI dan

POLRI.

Persekutuan yang dinamakan “triple alliance” ini diwujudkan dengan

proyek-proyek kontrak karya seperti FreePort, Caltex, dan proyek-proyek industri

strategis lain. Pada gilirannya aliansi segitiga ini amat merugikan rakyat karena

sarat praktik-praktik korupsi, kolusi dan nepotisme16. Pemerintah dengan sengaja

15 Ibid. Hal. 117
16 Ibid. Hal. 125
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memberikan izin atau wewenang kepada kapitalis domestik untuk mengeruk

sumber daya alam di negaranya terutama pada negara berkembang dan negara

dunia ketiga dan melibatkan kapitalis domestik untuk bekerjasama. Pemerintah

seharusnya mengelola sumber daya alam secara baik dan mandiri untuk

kesejahteraan rakyat serta mencegah terjadinya pengerukan keuntungan oleh

perusahaan-perusahaan multinasional (MNC) yang mengorbankan kepentingan

rakyat.

Namun demikian, proses interaksi di dalam aliansi tiga pihak ini

selanjutnya menjadi kompleks, karena masing-masing pihak memiliki

kepentingan yang dapat mengarah ke situasi konflik. Teori triple alliance sangat

relevan untuk menjelaskan kehadiran perusahaan multinasional di negara Dunia

Ketiga atau negara berkembang dalam melakukan operasional perusahaannya di

negara tersebut. Realitas yang terjadi dewasa ini, bahwa perusahaan multinasional

(MNC) menjalin relasi dengan pihak negara (dalam hal ini pemerintah pusat)

tempat perusahaannya beroperasi serta menggaet pengusaha (kapitalis) domestik

untuk semakin melancarkan strateginya dalam mengelola sumber daya alam di

negara tersebut. Selain itu keterlibatan kapitalis domestik merupakan upaya

pemerintah untuk meredam sentimen dari mayoritas rakyat yang beranggapan

bahwa pemerintah merupakan alat bagi kepentingan asing. Oleh sebab itu,

pemerintah melibatkan kapitalis domestik sebagai penyeimbang dalam

pengelolaan sumber daya alam yang melibatkan korporasi asing.

3. Dampak Dominasi PT Freeport Indonesia

Keberadaan PT Freeport Indonesiaa di tanah Papua dalam mendominasi

pengelolaan sumber pertambangan mineral terbesar di dunia tentu membawa
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dampak bagi Indonesia dan wilayah Papua khususnya. Dalam menjelaskan

dampak dominasi pertambangan mineral di Papua oleh PT Freeport Indonesia

penulis menggunakan teori yang berasal dari dua sudut pandang yang berbeda,

yakni pendapat yang pro terhadap penanaman modal asing dan pendapat yang

kontra terhadap penanaman modal asing. Hanya sedikit bidang-bidang atau topik

dalam ilmu ekonomi pembangunan yang menimbulkan banyak kontroversi dan

tafsiran yang sangat bervariasi seperti halnya topik mengani keuntungan dan

kerugian yang dimunculkan oleh penanaman modal swasta asing.

Meskipun demikian, apabila kita melihat kontroversi ini secara lebih

dekat lagi, kita akan menemukan bahwa suara-suara yang tidak setuju tersebut

tidaklah begitu mempersoalkan pengaruh perusahaan multinasional terhadap

besaran-besaran ekonomi tradisioanl, misalnya pendapatan domestik bruto,

investasi, tabungan, dan tingkat pertumbuhan sektor industri manufaktur

(walaupun suara-suara tidak setuju itupun memang ada). Yang mereka persoalkan

adalah hubungan-hubungan ataupun relevansi antara aktivitas perusahaan

multinasional yang beragam itu dengan makna sosial ekonomis yang fundamental

dari proses pembangunan. Dengan kata lain, kontroversi menganai peranan dan

dampak penanaman modal swasta asing dalam perekonomian negara-negara

Dunia Ketiga itu lebih sering dikaitkan dengan keraguan mendasar menganai

hakikat, karakter, serta bentuk dari proses pembangunan yang ideal. Secara

umum, segenap pendapat pro dan kontra mengenai dampak-dampak

pembangunan yang ditimbulkan oleh penanaman modal swasta asing dalam

konteks suatu proses pembangunan yang ideal dapat diringkas sebagai berikut :
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a. Argumen Pro Penanaman Modal Asing

Argumen yang mendukung penanaman modal asing sebagian besar berasal

dari analisis teori neoklasik tradisional dan teori pertumbuhan yang baru yang

memusatkan perhatiannya pada berbagai determin (faktor-faktor penentu)

pertumbuhan ekonomi. Menurut analisis ini, penanaman modal asing (dan juga

bantuan luar negeri) merupakan sesuatu yang sangat positif, karena hal tersebut

dapat mengisi kesenjangan antara persediaan tabungan, cadangan devisa,

penerimaan pemerintah, dan keahlian manajerial yang terdapat di negara

penerimanya dengan tingkat persediaan yang dibutuhkan untuk mencapai target-

target pertumbuhan dan pembangunan.

Sumbangan positif kedua dari investasi asing, hampir sama dengan yang

pertama, yaitu terletak pada peranannya dalam mengisi kesenjangan antara target

jumlah devisa yang dibutuhkan dengan jumlah aktual devisa dari pendapatan

ekspor ditambah dengan bantuan luar negeri neto. Itulah yang dinamakan dengan

kesenjangan devisa atau kesenjangan perdagangan (trade gap). Model “dua

kesenjangan” (two gap) akan dibahas lebih mendalam di bagian pembahasan

berikutnya. Jadi menurut argumen ini, arus-arus masuk modal swasta asing

tersebut bukan saja akan dapat menghilangkan sebagian atau seluruh defisit yang

terdapat di dalam neraca pembayaran, akan tetapi juga dapat menghilangkan

defisit dalam jangka panjang (secara permanen) apabila perusahaan asing tersebut

di mungkinkan untuk hadir di negara yang bersangkutan guna menghasilan arus

positif atas devisa atau alat-alat pembayaran luar negeri dari hasil-hasil ekspornya

secara neto.
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Sayangnya, seperti yang telah kita temukan dalam kasus strategi subsitusi

impor, dalam kenyataannya dampak keseluruhan dari diperbolehkannya

perusahaan multinasional mendirikan cabang-cabang usaha yang kemudian juga

dilindungi dengan oleh tembok kuota serta proteksi tarif dalam memproduksi

barang-barang untuk konsumsi domestik (berkat intensifnya lobby yang mereka

jalankan terhadap aparat pemerintah setempat) seringkali justru memperburuk

saldo neraca pembayaran dan neraca modal dari negara tuan rumah. Defisit

tersebut biasanya disebabkan oleh derasnya impor barang modal dan barang

setengah jadi (biasanya dari dari cabang perusahaan mereka sendiri yang berada di

suatu negara, itupun dengan harga yang seringkali sudah ditinggikan sebelumnya)

dan terlalu besarnya porsi keuntungan yang dikirim kembali ke kantor pusat

mereka, biaya-biaya manajemen yang dibebankan kepada negara tuan rumah,

pembayaran royalti, serta beban bunga dari pinjaman swasta. Produksi

perusahaan-perusahaan multinasional yang besar meliputi proses penambah nilai

(padat karya) kepada komponen yang akan di ekspor ulang, tetapi hal ini hanya

akan menghasilkan sedikit devisa kepada negara berkembang yang bersangkutan.

Kesenjangan ketiga yang dikatakan dapat diisi oleh modal swasta asing

adalah kesenjangan antara target penerimaan pajak pemerintah dan jumlah pajak

aktual yang dapat dikumpulkan. Dengan memungut pajak atas keuntungan

peusahaan multinasional dan ikut serta secara finansial dalam kegiatan-kegiatan

mereka di dalam negeri, pemerintahan negara-negara berkembang berharap

bahwa mereka pada akhirnya akan dapat turut memobilisasikan sumber-sumber

finansial publik dalam rangka membiayai proyek-proyek pembangunannya secara

lebih baik. Keempat dan yang terakhir adalah kesenjangan di bidang manajemen,
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semangat kewirausahaan, teknologi produksi, dan keterampilan kerja yang

diharapkan dapat diisi sebagian maupun seluruhnya oleh perusahaan-perusahaan

swasta asing yang beroperasi di negara-negara berkembang yang bersangkutan.

Perusahaan multinasional tesebut tidak hanya akan menyediakan sumber-sumber

fianansial dan pabrik-pabrik baru saja kepada negara-negara miskin yang

bertindak sebagai tuan rumah, akan tetapi mereka juga menyediakan suatu “paket”

sumber daya yag dibutuhkan bagi proses pembangunan secara keseluruhan,

termasuk di dalamnya pengalaman dan kecakapan manajerial, kemampuan

kewirausahaan, serta keahlian di bidang teknologi yang kemudian dapat dialihkan

kepada mitra-mitra usaha di dalam negeri melalui program-program latihan dan

proses belajar sambil bekerja.

Selanjutnya, masih menurut argumen ini, perusahaan multinasional juga

berguna untuk mendidik para manajer lokal agar mereka mengetahui cara-cara di

dalam mengadakan hubungan dengan bank-bank luar negeri, mencari alternatif

pasokan sumber daya, memperluas pasar, serta memiliki pemahaman yang lebih

baik akan praktek-praktek pemasaran tingkat internsional. Hal tersebut akan

membawa pengetahuan mengenai proses produksi dengan menggunakan

teknologi yang paling canggih pada saat mereka mengirim mesin-mesin dan

peralatan modern ke negara-negara Dunia Ketiga yang miskin akan modal.

Diasumsikan bahwa pengetahuan tersebut akan bocor keluar  jika para insinyur

dan manajer berhenti bekerja dan mendirikan perusahaannya sendiri. Transfer

pengetahuan, keahlian dan teknologi semacam ini dianggap sangat berguna dan

produktif bagi negara yang menerimanya; tentu saja hal itu benar, asalkan hal

tesebut benar-benar telaksana.
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b. Argumen Kontra Penanaman Modal Swasta Asing

Secara umum terdapat dua argumen dasar yang menentang penanaman

modal swasta asing, khususnya kegiatan-kegiatan bisnis dari perusahaan-

perusahaan multinasional di berbagai negara-negara Dunia Ketiga. Adapun yang

pertama adalah argumen yang semata-semata bersifat ekonomi; sedangkan

argumen yang kedua adalah argumen yang lebih bersifat filosofis dan ideologis.

Secara ekonomis, kedudukan teoritis dari keempat argumen “pengisian

kesenjangan” yang mendukung berlangsunya penanamn modal swasta asing di

negara-negara Dunia Ketiga tersebut diatas ditentang atas dasar beberapa

pemikiran dan fakta-fakta sebagai berikut :

(i). Walaupun perusahaan-perusahaan multinasional tersebut memang

menyediakan sejumlah modal, namun dalam kenyataannya mereka bisa saja

justru menurunkan tingkat tabungan maupun investasi domestik di negara

tuan rumah sehubungan dengan akan terciptanya aneka bentuk persaingan

tidak sehat yang bersumber dari perjanjian-perjanjian produksi eksklusif

antara pihak perusahaan multinasional denga pihak pemerintah di negara

tuan rumah; tidak terlaksananya reinvestasi atas keuntungan yang mereka

dapatkan dalam perekonomian tuan rumah; terpacuya tingkat konsumsi

domestik sehingga justru menurunkan minat masyarakat setempat untuk

menabungkan atau menginvestasikan tambahan pendapatannya; terhambat

atau terganggunya perkembangan perusahaan-perusahaan domestik  yang

sebenarnya bisa menjadi pemasok mereka untuk barang-barang setengah

jadi, seandainya perusahaan-peusahaan multinasional tersebut tidak
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mengimpornya dari cabang-cabangnya di luar negeri. Perusahaan-

perusahaan multinasional juga terus menanbah modal yang mereka

tanamkan di negara-negara berkembang dalam jumlah yang basar; dan hal

ini akan mengakibatkan terjadinya “crowding out” (penyusutan) investasi

dari perusahaan-perusahaan setempat.

(ii). Walaupun dampak awal (jangka pendek) dari penanaman modal perusahaan

multinasional memang dapat memperbaiki posisi devisa negara yang

menerima mereka (negara tuan rumah), tetapi dalam jangka panjang

dampaknya justru negatif, yakni dapat mengurangi penghasilan devisa itu,

baik dari sisi neraca berjalan maupun neraca modal. Neraca transaksi

berjalan malah bisa memburuk karena adanya impor besar-besaran atas

barang-barang setengah jadi dan barang modal oleh perusahaan

multinasional itu, dan neraca modal semakin memburuk karena adanya

pengiriman kembali keuntungan, hasil bunga, royalti, biaya-biaya jasa

manajemen, dan dana-dana lainnya ke negara asalnya. Jadi, praktis pihak

negara tuan rumah tidak memperoleh bagian keuntungan yang wajar dan

adil.

(iii). Walaupun perusahaan multinasional memang bisa memberikan kontribusi

bagi penerimaan pemerintah dalam bentuk pajak perusahaan, tetapi dalam

prakteknya nilai kontribusi tersebut jauh lebih kecil daripada yang

seharusnya. Hal ini disebabkan oleh adanya konsesi-konsesi pajak yang

bersifat liberal, praktek transfer harga, pemberian fasilitas penanaman

modal yang berlebihan, subsidi-subsidi terselubung, serta proteksi tarif yang

diberikan oleh pemerintah negara tuan rumah.
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(iv). Keterampilan dan pengalaman manajemen, semangat kewirausahaan,

gagasan teknologi, dan jaringan hubungan dengan luar negeri yang

diberikan oleh perusahaan-perusahaan multinasional ternyata tidak banyak

memberikan manfaat nyata bagi pengembangan sumber daya dan

keterampilan kerja yang masih tergolong langka di negara tuan rumah.

Bahkan mungkin saja perusahaan multinasional itu, bertolak dari

pertimbangan kepentingan mereka yang bersifat sepihak, justru

menghambat proses pembangunan di negara-negara berkembang dengan

membatasi pertumbuhan jaringan kewirausahaan dari para pengusaha

setempat akibat adanya dominasi perusahaan multinasional itu di pasar

domestik.

c. Titik Temu Antara Pro dan Kontra

Dari pembahasan di atas, nampak bahwa ajang perdebatannya sedemikian

luas. Namun sesungguhnya, intisari perdebatan yang sebenarnya berpusat pada

perbedaan ideologis dan pertimbangan tata nilai (value judgments) mengenai

hakikat dan makna dasar dari pembanguna ekonomi dan sumber-sumber pokok

yang menjadi tolakannya untuk tumbuh. Pihak-pihak yang mendukung

penanaman modal swasta asing biasanya merupakan pendukung keberadaan

mekanisme pasar bebas, kemandirian perusahaan-perusahaan swasta, dan prinsip

kebebasan berusaha (laissez faire) yang umumnya sangat mempercayai keandalan

dan kegunaan mekanisme pasar bebas, yang seringkali diartikan sebagai

peniadaan/penghapusan segala bentuk intervensi pemerintah negara tuan rumah.



49

Namun, seperti yang kita lihat, operasi yang sebernarnya dari perusahaan-

perusahaan multinasional itu sendiri cenderung bersifat monopolistis dan

oligopolistis yang tentu saja bertentangan dengan prinsip persaingan pasar bebas

dalam konteks mekanisme pasar. Penentuan harga yang dicapai lebih merupakan

hasil perundingan dan kerjasama di antara mereka sendiri, bukannya sebagai hasil

yang alamiah dari interaksi antara kekuatan-kekuatan permintaan dan penawaran

dalam suatu pasar yang bebas.

Sedangkan, kelompok teoritis yang cenderung menentang kegiatan

perusahaan-perusahaan multinasional mendasarkan sikapnya pada pemikiran dan

keyakinan akan pentingnya pengawasan nasional terhadap segenap aktivitas

perekonomian domestik, serta pada usaha mengurangi dominasi dari hubungan

ketergantungan antara pemerintah negara-negara Dunia Ketiga dengan

perusahaan-perusahaan multinasional yang sengat kuat tersebut; yang bila

dibiarkan akan sangat membahayakan. Mereka pada umumnya memandang

perusahaan-perusahaan raksasa multinasional bukan sebagai agen perubahan

(agent of change) ekonomi yang dibutuhkan masyarakat negara-negara Dunia

Ketiga, melainkan merupakan mesin-mesin yang bersifat anti pembangunan.

Alasannya, perusahaan-perusahaan multinasional justru cenderung memperkuat

struktur ekonomi yang dualistis dan memperburuk distribusi pendapatan; lagi

pula, produk-produk yang mereka bawa itu tidak sesuai dengan kebutuhan negara-

negara Dunia Ketiga, dan teknologi yang mereka pergunakan ternyata juga tidak

cocok bagi nkebutuhan pembangunan negara-negara berkembang. Atas dasar itu,

maka keberadaan dan peran perusahaan multinasional di berbagai negara-negara

berkembang harus dibatasi.
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Namun, argumen-argumen yang mendukung maupun yang menentang

investasi asing tersbut sama-sama tidak memiliki bukti-bukti empiris yang

memadai. Sampai sekian jauh, semua silang pendapat tersebut masih lebih

mencerminkan perbedaan-perbedaan penting dalam pertimbangan nilai dan

persepsi politik dari masing-masing pihak mengenai hakekat strategi

pembangunan yang paling tepat dan paling diinginkan. Jelas, bahwa setiap

penilaian riil mengenai keberadaan serta segenap pengaruh perusahaan

multinasional terhadap pembangunan membutuhkan studi kasus atas keberadaan

suatu perusahaan multinasional tertentu di sebuah negara tertentu, karena

pengalaman dan kondisinya berbeda satu sama lain.

Barangkali satu-satunya kesimpulan yang cukup sahih untuk dikemukakan

di sini adalah bahwasannya penanaman modal swasta asing bisa merupakan

pendorong pembangunan ekonomi dan sosial yang penting selama kepentingan-

kepentingan perusahaan multinasioanl tersebut memang sejalan dengan

kepentingan pemerintah dan masyarakat di negara tuan rumah. Namun, selama

perusahaan-perusahaan multinasional tersebut hanya melihat kepentingan mereka

dari segi output secara global atau maksimalisasi keuntungan saja tanpa

mempedulikan dampak-dampak jangka panjang yang ditimbulkan oleh segenap

aktivitas bisnisnya terhadap kondisi-kondisi ekonomi dan sosial di wilayah-

wilayah operasinya, maka selama itu pula tuduhan-tuduhan dari pihak yang

menentang penanaman modal asing akan semakin mendapat dukungan di

kalangan pemerintah maupun masyarakat di negara-negara Dunia Ketiga.
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Di sini timbul persoalan lain, bahwa mungkin memang kepntingan atau

tujuan perusahaan-perusahaan multinasional dalam memaksimumkan keuntungan

itu tidak akan pernah bisa sejalan dengan prioritas-prioritas pembangunan

pemerintahan negara-negara berkembang. Namun, dengan adanya peningkatan

pada kkekuatan relatif atau posisi negosiasi pemerintah di negara-negara tuan

rumah  (berkat adanya usaha-usaha koordinatif), walaupun mungkin akan

mengurangi pertumbuhan dan jumlah penanaman modal swasta asing di

negaranya, maka para investor akan dapat dipaksa untuk lebih menyesuaikan

keputusan investasinya dengan kebutuhan-kebuthan pembangunan jangka panjang

dari negara-negara berkembang yang bertindak selaku tuan rumah dan berusaha

untuk memprioritaskan kalangan miskin sementara tetap membuka peluang bagi

mereka untuk mendapatkan keuntungan.
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BAB III
METODE PENELITIAN

A. Jenis dan Tipe Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan tipe penelitian historis

dan deskriptif. Moleong mendefenisikan penelitian kualitatif adalah penelitian yang

bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian

misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan, dan lain-lain, secara holistik, dan dengan cara

deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah dan

dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah.1

Dari uraian di atas, maka dapat disimpulkan bahwa penelitian kualitatif merupakan

penelitian yang dilakukan dalam kondisi objek alamiah, di mana antara individu dengan latar

atau lokus penelitiannya tidak diisolasi ke dalam bentuk variabel atau hipotesis, karena antara

peneliti dengan tempat di mana dia melakukan penelitiannya merupakan suatu kesatuan yang

utuh (holistik). Selain itu, peneliti sendiri menjadi instrumen kunci dalam penelitiannya,

karena penelitian itu sendiri bergantung pada pengamatan yang dilakukan peneliti dalam

suatu kawasan tersendiri dan hanya peneliti yang mampu berinteraksi dengan orang-orang di

dalam kawasan tersebut, baik dalam bahasanya maupun didalam peristilahannya.

Penelitian kualitatif bersifat menjelaskan, menggambarkan, dan menafsirkan hasil

penelitian dengan susunan kata dan kalimat sebagai jawaban atas masalah yang diteliti.

Metode kualitatif lebih bersifat empiris dan dapat menelaah informasi lebih dalam untuk

mengetahui hasil penelitian. Kemudian Sugiyono mengemukakan bahwa penelitian kualitatif

adalah penelitian yang berlandaskan pada filsafat post positivisme, digunakan untuk meneliti

pada kondisi objek yang alamiah, (sebagai lawannya adalah eksperimen) dimana peneliti

adalah sebagai instrumen kunci, pengambilan sampel sumber data dilakukan secara purposive

1 Moleong, Lexy J. 2005. Metode Penelitian Kualitatif. Bandung : Remaja Rosdakarya. Hal : 5
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dan snowball, tekhnik pengumpulan dengan trianggulasi (gabungan), analisis data bersifat

induktif atau kualitatif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna dari pada

generalisasi.2

Tipe penelitian dalam penelitian ini adalah deskriptif dan historis. Penelitian ini

bertujuan untuk menganalisis dan mengevaluasi tentang perjalanan PT Freeport Indonesia

dalam mengeksploitasi pertambangan mineral di Papua Barat sampai sekarang, sehingga

penelitian ini tergolong pada penelitian tipe deskriptif dan historis. Bugdon dan Taylor3, jenis

penelitian deskriptif adalah berupaya menggambarkan kejadian dan fenomena sesuai dengan

apa yang terjadi di lapangan.

Selanjutnya tipe penelitian historis menurut Nawawi4, merupakan prosedur

pemecahan masalah dengan menggunakan data masa lalu atau peninggalan-peninggalan, baik

untuk memahami kejadian atau suatu keadaan yang berlangsung pada masa lalu terlepas dari

keadaan masa sekarang maupun untuk memahami kejadian atau keadaan masa sekarang

dalam hubungannya dengan kejadian atau keadaan masa lalu, selanjutnya hasilnya dapat

dipergunakan untuk meramalkan kejadian atau keadaan masyarakat yang akan datang.

Dari uraian di atas, maka dapat disimpulkan bahwa penelitian kualitatif dengan tipe

deskriptif dan historis merupakan penelitian yang dilakukan untuk mengungkapkan data-data

yang telah dihimpun dari masa lampau atau masa sekarang yang berupa kata-kata, gambar,

dan bukan angka-angka yang didapat dari fenomena dilapangan yang bersifat empiris untuk

mengetahui relevansi antara kejadian masa lampau dengan masa sekarang dengan

menggunakan kata-kata untuk menggambarkan dan menafsirkan hasil penelitian.

2 Sugiyono. 2009. Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D. bandung: Alfabeta. Hal : 15
3 Ibid. Hal 4.
4 Ibid. Hal 208.
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B. Fokus Penelitian

Fokus penelitian dimaksudkan untuk membatasi studi kualitatif sekaligus membatasi

penelitian guna memilih mana data yang relevan dan mana data yang tidak relevan.

Perumusan masalah dan fokus penelitian saling terkait karena permasalahan penelitian

dijadikan acuan bagi fokus penelitian. Fokus dapat berubah dan berkurang berdasarkan data

yang ditemukan dilapangan. Fokus dalam penelitian ini adalah :

1. Konteks historis hak pengelolaan tambang oleh Freeport:

a) Tampilnya Rezim Orde Baru

b) Normalisasi Hubungan dengan Barat

c) Lahirnya Undang-Undang Penanaman Modal Asing

d) Jatuhnya tambang mineral di Papua ke tangan Freeport

2. Aliansi yang dibangun PT Freeport Indonesia dalam mempertahankan kebaradaannya:

a). Dukungan politik dari negara induk (Amerika)

b). Menjalin aliansi dengan pemerintah tuan rumah (Indonesia)

c). Menjalin aliansi dengan kapitalis domestik

3. Dampak  dominasi pertambangan oleh PT Freeport Indonesia

a). Tergusurnya suku asli Amungme

b). Kasus Pelanggaran HAM

c). Ketimpangan sosial-ekonomi

d). Kerusakan lingkungan
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C. Teknik Pengumpulan Data

Menurut Sugiyono5, teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling

strategis dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data.

Sesuai dengan maksud penelitian ini yakni menganalisis peran PT Freeport Indonesia dalam

peneglolaan pertambangan mineral di Indonesia yakni provinsi Papua Barat, maka sumber

informasi dalam penelitian ini lebih banyak berasal dari sumber-sumber kepustakaan. Oleh

karena itu, pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan studi pustaka. Adapun

sumber-sumber pustaka dalam penelitian ini meliputi: (a) Buku; (b) Jurnal; (c) Media massa;

(d) Tabloid, dan (d) Berbagai dokumen.

Teknik pengumpulan data berupa studi pustaka memiliki keunggulan mampu

mengakses informasi di masa lampau. Jenis data yang dipakai dalam suatu penelitian

kepustakaan umumnya adalah dari sumber sekunder, dalam arti bahwa peneliti memperoleh

bahan dari tangan kedua dan bukan data orisinil dari tangan pertama di lapangan. Namun

demikian, data pustaka sampai tingkat tertentu terutama dari sudut metode sejarah, juga bisa

berarti sumber primer sejauh ia ditulis oleh tangan pertama atau oleh pelaku sejarah itu

sendiri.6 Berdasarkan pemaparan di atas, penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan

studi pustaka karena data-data yang dikumpulkan dalam penelitian ini banyak berasal dari

dokumen atau kepustakaan untuk mengungkapkan kejadian di masa lampau.

D. Teknik Pengolahan Data

Setelah data yang diperoleh peneliti dikumpulkan, maka tahap selanjutnya adalah

dengan mengolah data yang ada tersebut. Adapun teknik yang digunakan dalam pengolahan

data pada pelaksanaan penelitian adalah:7 (1) seleksi data, yaitu untuk mengetahui apakah ada

kekurangan atau tidak dalam pengumpulan data dan untuk mengetahui apakah data telah

5 Ibid. Hal 224.
6 Zed, Mestika. 2004. Metode Kepustakaan. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia. Hal 5.
7 Sugiyono. 2009. Op.cit.Hal : 231
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sesuai dengan pokok bahasan penelitian; (2) klasifikasi data, yaitu data yang di peroleh di

kumpulkan menurut pokok bahasan yang telah di tetapkan. Data yang ada apakah termasuk

dalam pendahuluan, tinjauan pustaka, metode penelitian, maupun hasil dan pembahasan; (3)

penyusunan data yaitu menetapkan data pada tiap-tiap pokok bahasan dengan susunan

sistematis berdasarkan kerngka tulisan yang telah di tetapkan. Setelah data yang terkumpul

selesai di seleksi, kemudian di susun secara sistematis dengan memasukan ke dalam

kelompok bahasan masing-masing, kemudian di lakukan penganalisisan untuk mendapatkan

gambaran yang benar-benar sesuai dengan apa yang menjadi tujuan penulisan di lakukan.

E. Teknik Analisis Data

Kegiatan berikutnya setelah terkumpulnya data adalah mengansilis data. Menurut

Bogdan dan Biklen adalah upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja dengan data,

mengorganisasikan data, memilah-milahnya menjadi satuan yang dapat dikelola,

menyimpulkannya, mencari dan menemukan pola, menemukan apa yang penting dan apa

yang dapat diceritakan kepada orang lain.8 Dalam penelitian kualitatif, tahapan-tahapan

analisis data meliputi antara lain:

1. Reduksi Data (reduction data)

Reduksi data diartikan sebagai proses pemilihan, pemisahan, perhatian pada

penyederhanaan, pengabstrakan dan transformasi data kasar yang muncul dari catatan-

catatan tertulis. Dalam penelitian ini data dikumpulkan dan diklasifikasi, kemudian

disusun secara urut, sistematis dan ilmiah. Penulis mencoba untuk menyederhanakan data-

data yang disajikan dengan pengelompokan ikhtisar data  hingga akhirnya dapat ditarik

suatu kesimpulan.

2. Penyajian Data (Data Display)

Penyajian dilakukan untuk memudahkan bagi peneliti untuk melihat gambaran secara

keseluruhan atau bagian tertentu dari penelitian. Penyajian data dibatasi sebagai

8Moelong, Lexy J. 2009. Op.cit. Hal : 248
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sekumpulan informasi tersusun yang memberi kemungkinan adanya penarikan kesimpulan

dan pengambilan tindakan. Penelitian ini, penyajian data diwujudkan dalam bentuk uraian,

dan tabel atau gambar sejenisnya. Akan tetapi, paling sering digunakan untuk menyajikan

data dalam penelitian ini adalah dengan teks naratif.

3. Penarikan Kesimpulan (Concluting Drawing)

Melakukan verifikasi secara terus menerus sepanjang proses penyajian data berlangsung,

yaitu sejak awal pengumpulan data, klasifikasi data dan penyususunan data. Peneliti

berusaha untuk menganalisis dan mencari pola, tema, hubungan persamaan, hal-hal yang

sering timbul, hipotesis dan sebagainya yang dituangkan dalam kesimpulan yang tentatif.

Akan tetapi dengan bertambahnya data melalui proses verifikasi secara terus menerus,

maka akan diperoleh kesimpulan yang bersifat “grounded”, dengan kata lain setiap

kesimpulan senantiasa terus dilakukan verifikasi selama penelitian berlangsung.

F. Teknik Keabsahan Data

Uji keabsahan data dalam penelitian hanya ditekankan pada uji validitas dan

reliabilitas. Validitas merupakan derajat ketepatan antara data yang terjadi pada obyek

penelitian dengan data yang dapat dilaporkan oleh peneliti. Sedangkan, reliabilitas menurut

Susan Stainback9, berkenaan dengan derajat konsistensi dan stabilitas data atau temuan. Jadi,

uji keabsahan data yang digunakan dalam penelitian ini meliputi:

1. Pengujian Kredibilitas (credibility)

Bermacam-macam cara pengujian kredibilitas data atau kepercayaan terhadap data hasil

penelitian kualitatif, namun yang digunakan dalam penelitian ini antara lain:

a. Meningkatkan Ketekunan

Cara pengujian ini berarti melakukan pengamatan secara lebih cermat dan

berkesinambungan. Kepastian data dan urutan peristiwa akan dapat direkam secara

pasti dan sistematis dengan meningkatkan ketekunan tersebut. Data juga dapat dicek

9 Sugiyono. 2009. Op.cit. Hal 267−268.
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lagi apakah data yang telah ditemukan itu salah atau tidak sehingga peneliti dapat

memberikan deskripsi data yang akurat dan sistematis tentang apa yang diamati.

b. Menggunakan Bahan Referensi

Bahan referensi yang dimaksud disini ialah adanya pendukung untuk membuktikan

data yang telah ditemukan oleh peneliti.

2. Pengujian Keteralihan (transferability)

Nilai transfer berkenaan dengan pernyataan, sehingga hasil penelitian dapat diterapkan

atau digunakan dalam situasi lain. Oleh karena itu, agar orang lain dapat memahami hasil

penelitian kualitatif sehingga ada kemungkinan untuk menerapkan hasil penelitian

tersebut, maka peneliti dalam membuat laporan memberikan uraian rinci, jelas, sistematis,

dan dapat dipercaya. Pada akhirnya pembaca bisa memutuskan dapat atau tidaknya

mengaplikasikan hasil penelitian di tempat lain.

3. Pengujian Kepastian (confirmability)

Dalam penelitian kualitatif, uji kepastian mirip dengan uji kebergantungan, sehingga

pengujiannya dapat dilakukan secara bersamaan. Menguji kepastian berarti menguji hasil

penelitian, jangan sampai proses tidak ada tetapi hasilnya ada. Kepastian yang dimaksud

berasal dari konsep objektivitas. Peneliti melihat penelitian ini secara objektif. Hasil

penelitian yang disepakati oleh banyak orang maka hasil penelitian tidak lagi subjektif

tetapi sudah objektif.
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BAB IV
JEJAK FREEPORT DI TANAH PAPUA

A. Profil Freeport McMoran

Freeport McMoran merupakan perusahaan asing yang melskuksn

eksplorasi tambang mineral di Timika Papua. Dalam melaksanakan aktivitasnya

di Papua Freeport McMoran membentuk anak perusahaan bernama PT Freeport

Indonesia. PT Freeport Indonesia merupakan perusahaan afiliasi dari Freeport-

McMoRan. PTFI menambang, memproses dan melakukan eksplorasi terhadap

bijih yang mengandung tembaga, emas dan perak. Beroperasi di daerah dataran

tinggi di Kabupaten Mimika Provinsi Papua, Indonesia1. Produk hasil olahan

tambang yang di pasarkan berupa konsentrat yang mengandung tembaga, emas

dan perak ke seluruh penjuru dunia.

PT Freeport Indonesia memiliki Visi menjadi perusahaan tambang kelas

dunia yang menciptakan nilai-nilai unggul dan menjadi kebanggaan bagi seluruh

pemangku kepentingan termasuk karyawan, masyarakat, dan bangsa2. Untuk

mewujudkan visinya tersebu, PT Freeprot Indonesiat menjalankan Misi berupa

komitmen untuk secara kreatif mentransformasikan sumber daya alam menjadi

kesejahteraan dan pembangunan yang berkelanjutan melalui praktek-praktek

pertambangan terbaik dengan memprioritaskan kesejahteraan dan ketentraman

karyawan dan masyarakat, pengembangan SDM, tanggung jawab sosial dan

lingkungan hidup, serta keselamatan dan kesehatan kerja. Kompleks tambang

milik PT Freeport Indonbesia di Grasberg merupakan salah satu penghasil tunggal

1 Soehoed, A.R. 2005. Sejarah Pengembangan Pertambangan PT Freeport Indonesia di Provinsi
Papua (jilid kesatu). (Jakarta : Aksara Karunia) Hal :33

2 http://ptfi.co.id/ (diakses pada 23 November 2016, pukul 21.00 WIB)
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tembaga dan emas terbesar di dunia, dan mengandung cadangan tembaga yang

dapat diambil yang terbesar di dunia, selain cadangan tunggal emas terbesar di

dunia. Area pertambangan Grasberg berada di jantung suatu wilayah mineral yang

sangat melimpah dengan luas wilayah pertambangan mencapai 10 ribu hertar, di

mana kegiatan eksplorasi yang berlanjut membuka peluang untuk terus

menambah cadangan hasil pengolahan tambang mineral PT Freeport Indonesia

yang berusia panjang. dalam menjalankan perusahaannya, PT Freeport Indonesia

melibatkan karyawan mencapai 12 ribu orang dengan komposisi 64,04% Non

Papua, 34,63% Papua, dan 1,33% Asing.

Sedangkan, Freeport-McMoran yang menjadi perusahaan induk dari PT

Freeport Indonesia merupakan perusahaan tambang internasional utama dengan

kantor pusat di Phoenix, Arizona, Amerika Serikat. Freeport-McMoRan

mengelola beragam aset besar berusia panjang yang tersebar secara geografis di

atas empat benua, dengan cadangan signifikan terbukti dan terkira dari tembaga,

emas dan molybdenum3. Mulai dari pegunungan khatulistiwa di Papua, Indonesia,

hingga gurun-gurun di Barat Daya Amerika Serikat, gunung api megah di Peru,

daerah tradisional penghasil tembaga di Chile dan peluang baru menggairahkan di

Republik Demokrasi Kongo, kami berada di garis depan pemasokan logam yang

sangat dibutuhkan di dunia.

Freeport-McMoran merupakan perusahaan publik (swasta) di bidang

tembaga yang terbesar di dunia, penghasil utama di dunia dari molybdenum –

logam yang digunakan pada campuran logam baja berkekuatan tinggi, produk

kimia, dan produksi pelumas – serta produsen besar emas. Selaku pemimpin

3 Soehoed, AR. 2005. Opcit. Hal. 27
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industri, Freeport-McMoran telah menunjukkan keahlian terbukti untuk teknologi

maupun metode produksi menghasilkan tembaga, emas dan molybdenum.

Freeport-McMoran menyelenggarakan kegiatan melalui beberapa anak

perusahaan utama; PT Freeeprt Indonesia (PTFI), Freeport-McMoRan

Corporation dan Atlantic Copper.

B. Gambaran Wilayah Papua

1. Provinsi Papua

Papua adalah sebuah provinsi terluas Indonesia yang terletak di bagian

tengah Pulau Papua atau bagian paling timur West New Guinea (Irian Jaya).

Belahan timurnya merupakan negara Papua Nugini atau East New Guinea.

Provinsi Papua dulu mencakup seluruh wilayah Papua bagian barat, sehingga

sering disebut sebagai Papua Barat terutama oleh Organisasi Papua Merdeka

(OPM), gerakan separatis yang ingin memisahkan diri dari Indonesia dan

membentuk negara sendiri. Pada masa pemerintahan kolonial Hindia-Belanda,

wilayah ini dikenal sebagai Nugini Belanda (Nederlands Nieuw-Guinea atau

Dutch New Guinea)4.

Setelah berada bergabung dengan Negara Kesatuan Republik Indonesia

Indonesia, wilayah ini dikenal sebagai Provinsi Irian Barat sejak tahun 1969

hingga 1973. Namanya kemudian diganti menjadi Irian Jaya oleh Soeharto pada

saat meresmikan tambang tembaga dan emas Freeport, nama yang tetap

digunakan secara resmi hingga tahun 2002. Nama provinsi ini diganti menjadi

Papua sesuai UU No. 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Papua.

4 Kafiar, August dan Baenal , Thom. 2000. PT Freeport Indonesia dan Masyarakat Adat Suku
Amungme. Jakarta : forum Lorentz. Hal 19
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Pada tahun 2003, disertai oleh berbagai protes (penggabungan Papua

Tengah dan Papua Timur), Papua dibagi menjadi dua provinsi oleh Pemerintah

Indonesia; bagian timur tetap memakai nama Papua sedangkan bagian baratnya

menjadi Provinsi Irian Jaya Barat (setahun kemudian menjadi Papua Barat).

Bagian timur inilah yang menjadi wilayah Provinsi Papua pada saat ini. Provinsi

Papua memiliki luas wilayah mencapai 808.105 km persegi dan merupakan pulau

terbesar kedua di dunia dan terbesar pertama di Indonesia. berdasarkan data

Badan Pusat Statistik pada tahun 2010, Provinsi Papua memiliki jumlah penduduk

mencapai 2.833.381 jiwa5.

Sejarah Papua tidak bisa dilepaskan dari masa lalu Indonesia. Papua

adalah sebuah pulau yang terletak di sebelah utara Australia dan merupakan

bagian dari wilayah timur Indonesia. Sebagian besar daratan Papua masih berupa

hutan belantara. Papua merupakan pulau terbesar kedua di dunia setelah

Greenland. Sekitar 47% wilayah pulau Papua merupakan bagian dari Indonesia,

yaitu yang dikenal sebagai Netherland New Guinea, Irian Barat, West Irian, serta

Irian Jaya, dan akhir-akhir ini dikenal sebagai Papua6. Sebagian lainnya dari

wilayah pulau ini adalah wilayah negara Papua New Guinea (Papua Nugini), yaitu

bekas koloni Inggris.

Populasi penduduk di antara kedua negara sebetulnya memiliki

kekerabatan etnis, tetapi kemudian dipisahkan oleh sebuah garis perbatasan.

Papua memiliki luas area sekitar 808.105 kilometer persegi dengan jumlah

populasi penduduk hanya sekitar 2,8 juta. Lebih dari 71% wilayah Papua

merupakan hamparan hutan hujan tropis yang sulit ditembus karena terdiri atas

5 Ibid. Hal. 25
6 Soehoed, A.R. 2005. Opcit. Hal: 3



63

lembah-lembah yang curam dan pegunungan tinggi, dan sebagian dari

pegunungan tersebut diliputi oleh salju. Perbatasan antara Indonesia dengan Papua

Nugini ditandai dengan 141 garis Bujur Timur yang memotong pulau Papua dari

utara ke selatan.

Seperti juga sebagian besar pulau-pulau di Pasifik Selatan lainnya,

penduduk Papua berasal dari daratan Asia yang bermigrasi dengan menggunakan

kapal laut. Migrasi itu dimulai sejak 30.000 hingga 50.000 tahun yang lalu, dan

mengakibatkan mereka berada di luar peradaban Indonesia yang modern, karena

mereka tidak mungkin untuk melakukan pelayaran ke pulau-pulau lainnya yang

lebih jauh. Para penjelajah Eropa yang pertama kali datang ke Papua, menyebut

penduduk setempat sebagai orang Melanesia. Asal kata Melanesia berasal dari

kata Yunani, ‘Mela’ yang artinya ‘hitam’, karena kulit mereka berwarna gelap.

Kemudian bangsa-bangsa di Asia Tenggara dan juga bangsa Portugis yang

erinteraksi secara dekat dengan penduduk Papua, menyebut mereka sebagai orang

Papua.

Papua sendiri menggambarkan sejarah masa lalu Indonesia, karena tercatat

bahwa selama abad ke-18 Masehi, para penguasa dari kerajaan Sriwijaya, yang

berpusat di wilayah yang sekarang dikenal sebagai Palembang, Sumatera Selatan,

mengirimkan persembahan kepada kerajaan Tiongkok. Di dalam persembahan itu

terdapat beberapa ekor burung Cenderawasih, yang dipercaya sebagai burung dari

taman surga yang merupakan hewan asli dari Papua, yang pada waktu itu dikenal

sebagai ‘Janggi’.
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Dalam catatan yang tertulis di dalam kitab Nagarakretagama, Papua juga

termasuk kedalam wilayah kerajaan Majapahit (1293-1520). Selain tertulis dalam

kitab yang merupakan himpunan sejarah yang dibuat oleh pemerintahan Kerajaan

Majapahit tersebut, masuknya Papua kedalam wilayah kekuasaan Majapahit juga

tercantum di dalam kitab Prapanca yang disusun pada tahun 1365. Walaupun

terdapat kontroversi seputar catatan sejarah tersebut, hal itu menegaskan bahwa

Papua adalah sebagai bagian yang tidak terlepas dari jaringan kerajaan-kerajaan di

Asia Tenggara yang berada di bawah kontrol kekuasaan kerajaan Majapahit.

Selama berabad-abad dalam paruh pertama milenium kedua, telah terjalin

hubungan yang intensif antara Papua dengan pulau-pulau lainnya di Indonesia,

yang hubungan tersebut bukan hanya sekadar kontak perdagangan yang bersifat

sporadis antara penduduk Papua dengan orang-orang yang berasal dari pulau-

pulau terdekat. Selama kurun waktu tersebut, orang-orang dari pulau terdekat

yang kemudian datang dan menjadi bagian dari Indonesia yang modern,

menyatukan berbagai keragaman yang terserak di dalam kawasan Papua. Hal ini

tentunya membutuhkan interaksi yang cukup intens dan waktu yang tidak sebentar

agar para penduduk di Papua bisa belajar bahasa Melayu sebagai bahasa

pengantar, apalagi mengingat keanekaragaman bahasa yang mereka miliki. Pada

tahun 1963, dari sekitar 700.000 populasi penduduk yang ada, 500.000 di antara

mereka berbicara dalam 200 macam bahasa yang berbeda dan tidak dipahami

antara satu dengan yang lainnya.

Beragamnya bahasa di antara sedikitnya populasi penduduk tersebut

diakibatkan oleh terbentuknya kelompok-kelompok yang diisolasi oleh perbedaan

antara yang satu dengan yang lainnya selama berabad-abad karena kepadatan
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hutan dan juga jurang yang curam yang sulit untuk dilalui yang memisahkan

mereka. Oleh karena itu, sekarang ini ada 234 bahasa pengantar di Papua, dua dari

bahasa kedua tanpa pembicara asli. Banyak dari bahasa ini hanya digunakan oleh

50 penutur atau kurang. Beberapa golongan kecil sudah punah, seperti Tandia,

yang hanya digunakan oleh dua pembicara dan Mapia yang hanya digunakan oleh

satu pembicara. Sekarang ini bahasa pengantar yang digunakan adalah bahasa

Indonesia, yang menjadi bahasa pengantar yang diajarkan di sekolah-sekolah dan

merupakan bahasa di dalam melakukan berbagai aktivitas sehari-hari.

2. Kondisi Geografi Papua

Papua terletak pada kedudukan 0° 19' - 10° 45' LS dan 130° 45' - 141° 48'

BT, menempati sesetengah bahagian barat dari Papua New Guinea yang

merupakan pulau terbesar kedua selepas Greenland. Secara fizikal, Papua

merupakan provinsi terbesar di Indonesia, dengan luas daratan 21,9% dari jumlah

kesuluruhan tanah seluruh Indonesia iaitu 421,981 km², membujur dari barat ke

timur (Sorong - Jayapura) sepanjang 1,200 km (744 batu) dan dari utara ke selatan

(Jayapura- Merauke) sepanjang 736 km (456 batu)7.

Selain daripada tanah yang luas, Papua juga memiliki banyak pulau

sepanjang pesisirannya. Di pesisiran utara terdapat Pulau Biak, Numfor, Yapen

dan Mapia. Pada bahagian barat ialah Pulau Salawati, Batanta, Gag, Waigeo dan

Yefman. Pada pesisiran Selatan terdapat pula Pulau Kalepon, Komoran, Adi,

Dolak dan Panjang, sedangkan di bahagian timur bersempadan dengan Papua

New Guinea.

7 Https://id.wikipedia.org/wiki/Papua (diakses pada 30 April 2016, pukul 20.00)
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Papua terletak tepat di sebelah selatan garis khatulistiwa, namun kerana

daerahnya yang bergunung-gunung maka iklim di Papua sangat bervariasi

melebihi daerah Indonesia lainnya. Di daerah pesisiran barat dan utara beriklim

tropika lembap dengan tadahan hujan rata-rata berjumlah diantara 1.500 - 7.500

mm pertahun. Tadahan hujan tertinggi terjadi di pesisir pantai utara dan di

pegunungan tengah, sedangkan tadahan hujan terendah terjadi di pesisir pantai

selatan. Suhu udara bervariasi sejajar dengan bertambahnya ketinggian. Untuk

setiap kenaikan ketinggian 100 m ( 900 kaki ), secara rata-rata suhu akan menurun

0.6 °C.

Keadaan topografi Papua bervariasi mulai dari dataran rendah berawa

sampai dataran tinggi yang dipenuhi dengan hutan hujan tropika, padang rumput

dan lembah. Pada bahagian tengah pula terdapat rangkaian pergunungan tinggi

sepanjang 650 km. Salah satu bahagian daripada pegunungan tersebut adalah

pergunungan Jayawijaya yang terkenal kerana di sana terdapat tiga puncak

tertinggi yang walaupun terletak dalam garisan khatulistiwa namun selalu

diselimuti oleh salji di puncak Jayawijaya dengan ketinggian 5,030 m (15.090

kaki), puncak Trikora 5,160 m (15,480 kaki) dan puncak Yamin 5,100 m (15.300

kaki)8.

Sungai-sungai besar beserta anak sungainya mengalir ke arah selatan dan

utara. Sungai Digul yang bermula dari pedalaman kabupaten Merauke mengalir

ke Laut Arafura. Sungai Warenai, Wagona dan Mamberamo yang melewati

Kabupaten Jayawijaya, Paniai dan Jayapura bermuara di Samudera Pasifik.

Sungai-sungai tersebut mempunyai peranan penting bagi masyarakat sepanjang

8 Soehoed, A.R. 2005. Op. cit. Hal: 7
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alirannya baik sebagai sumber air bagi kehidupan harian, sebagai nelayan

mahupun sebagai sarana penghubung ke daerah luar. Selain itu terdapat pula

beberapa danau, diantaranya yang terkenal adalah Danau Sentani di Jayapura,

Danau Yamur, Danau Tigi dan Danau Paniai di Kabupaten Nabire dan Paniai.

3. Kondisi Sosial Budaya di Papua

Pada daerah-daerah Papua yang bervariasi topografinya terdapat ratusan

kelompok etnik dengan budaya dan adat istiadat yang saling berbeda. Dengan

mengacu pada perbedaan topografi dan adat istiadat maka secara amum,

penduduk Papua dapat di bedakan menjadi 3 kelompok besar iaitu:

a. Penduduk daerah pantai dan kepulauan dengan ciri-ciri umum, rumah diatas

tiang (rumah panggung), mata pencaharian menokok sagu dan menangkap

ikan. Berkomunikasi dengan kota dan masyarakat luar sudah tidak asing bagi

mereka.

b. Penduduk daerah pedalaman yang mendiami dataran rendah yang hidup pada

daerah sungai, rawa, danau dan lembah serta kaki gunung. Pada umumnya

bermata pencaharian menangkap ikan, berburu dan mengumpulkan hasil hutan.

Adat Istiadat mereka ketat dan selalu mencurigai pendatang baru.

c. Penduduk pegunungan yang mendiami lembah. Penduduk daerah dataran

tinggi dengan mata pencaharian bercocok tanam, memelihara babi, berburu dan

memetik hasil dari hutan; pemukimannya berkelompok, dengan penampilan

yang ramah bila dibandingkan dengan penduduk tipe kedua. Pada umumnya

masyarakat Papua hidup dalam sistem kekerabatan yang menganut garis ayah

atau patrilinea. Adat istiadat dijalankan secara ketat dengan "Pesta Babi". Ketat

dalam memegang dan menepati janji. Pembalasan dendam merupakan suatu
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tindakan heroisme dalam mencari keseimbangan sosial melalui "Perang Suku"

yang dapat diibaratkan sebagai pertandingan atau kompetisi. Sifat curiga

tehadap orang asing ada tetapi tidak seketat penduduk tipe 2 (kedua).

d. Penduduk pegunungan yang mendiami lereng-lereng gunung. Adat istiadat

mereka sangat ketat, sebagian masih "KANIBAL", dan bunuh diri merupakan

tindakan terpuji bila melanggar adat karena akan menghindarkan bencana dari

seluruh kelompok masyarakatnya. Perang suku merupakan aktivitas untuk

pencari keseimbangan sosial, dan curiga pada orang asing juga cukup tinggi

C. Sejarah Pertambangan Mineral di Papua

1. Gunung Bersalju di Daerah Tropis

Papua yang artinya tanah di kaki langit barat adalah salah satu kepulauan

terbesar di dunia, yang bentuk pulaunya menyerupai seekor burung besar. Dalam

otobiografinsya, Presiden Soekarno menggambarkan Papua sebagai “sebuah

wilayah besar yang terbelakang dan terdiri atas gunung-gunung dan rawa-rawa

yang terbentang luas. Penduduknya adalah orang-orang yang berambut keriting

dan berkulit hitam. Peralatan mereka adalah kapak-kapak batu, kulit kerang, dan

tongkat-tongkat kayu. Senjata mereka adalah panah dan busur. Mereka hidup

dalam kondisi zaman yang primitif. Perlacakan terhadap kekayaan alam yang

terkandung di Pulau Papua sudah dilakukan oleh orang-orang Eropa pada abad

ke-18. Namun, sampai pertengahan abad ke-19, orang-orang Eropa (diantaranya

adalah Spanyol dan Belanda) baru melakukan pelacakan sebatas memetakan

garis-garis pantai secara global dan itupun dilakukan oleh mereka dari tengah-

tengah laut.



69

Orang-rang Belanda memberikan stigma kepada penduduk Papua sebagai

penduduk yang barbar. Hal tersebut dapat diketahui melalui penanaman yang

diberikan oleh orang Belanda terhadap penduduk yang mendiami pulau berbentuk

burung besar tersebut. Nama-nama yang mereka berikan terdengar seram

(menakutkan), seperti Moordenaarsbaai (Teluk Pembunuhan), Keerom

(Berbalik), dan Wilddemansrivier (Sungai Orang Liar). Stigma yang diberikan

oleh orang-orang Belanda tersebut bukan tanpa tujuan. Tujuannya adalah

memandang orang-orang Papua lebih rendah, sehingga dengan alasan itu mereka

dapat memperlakukannya sebagai budak untuk melayani kepentingan ekonomi

mereka.

Pada tanggal 12 Februari 1623, seorang pelaut atau nahkoda dari negara

Belanda yakni Jan Carstensz berlayar ke laut Arafura. Dari kejauhan Carstensz

melihat puncak-puncak gunung yang atapnya diselimuti oleh Salju. Pegunungan

ini terletak di tengah-tengah Pulau Papua. Pegunungan inilah yang kemudian hari

akan menjadi tempat PT Freeport Indonesia melakukan eksploitasi kekayaan alam

yang terkandung di dalamnya. Misi Carstensz pada saat itu adalah mencari budak-

budak yang dia anggap belum terjamah oleh Eropa untuk diperjual belikan. Ketika

itu pula di dalam kapal yang dinahkodai oleh Carstensz sendiri sudah terdapat

budak-budak yang akan dijualonya di pasaran Eropa, yang ia peroleh dari

kepulauan Maluku (Kereajaan Ternate dan Tidore).

Pegunungan yang puncak-puncaknya yang diselimuti oleh salju tersebut

begitu indah dan unik. Dikatakan unik adalah karena dilihat dari sisi geografis

pegunungan itu terletak di daerah tropis yang hanya memiliki dua musim, yakni

musim panas dan musim hujan. Dengan kata lain, keberadaan salju di puncak
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pegunungan di daerah tropis itulah yang membuatnya unik. Keunikan tersebut

dapat dijelaskan sebagai berikut : walaupun pulau Papua berada di daerah tropis,

namun sudah berada pada batas daerah salju dan oleh karena itu, tidak heran

apabila puncak-puncak gunung yang berada di tengah-tengah pulau berbentuk

burung besar itu diselimuti oleh salju.

Keindahan alam dan keunikan pemandangan di puncak gunung itulah

yang kemudia mendorong Jan Carstensz mendokumentasikannya dalam bentuk

tertulis. Carstensz menuliskannya ke dalam sebuah buku catatan miliknya.

Kebiasaan posisitif, mencatat berbagai sesuatu yang dianggap penting adalah

kebiasaan yang sangat bermanfaat di kemudia hari. Karena melalui catatan-

catatan tersebut generasi berikutnya dapat memanfaatkannya sesuai dengan

kepentingan mereka.

Di samping tercatat dalam bentuk tertulis, pada saat itu kabar terdapatnya

pegunungan di daerah tropis yang atapnya diselimuti noleh es, tersebar dari mulut

ke mulut oleh orang-orang Eropa yang belum pernah menyampaikannya secara

langsung. Banyak orang yang tidak percaya pada saat itu dan menganggap bahwa

cerita tersebut hanyalah sebagai dongeng pengantar tidur semata. Namun, bagi

orang-orang Eropa yang menyaksikan sendiri keberadaan pegunungan beratap

salju tersebut akan mengamini cerita yang tersebar melalui mulutnke mulut

tersebut. Setelah sekian lama cerita tersebut tersebar pada penduduk Eropa,

barisan pegunungan itu kemudian dinamakan dengan pegunungan Carstensz oleh

orang Eropa. Oleh penduduk setempat (penduduk Papua) pegunungan yang

atapnya diselimuti oleh salju tersebut diberi nama Ngga Pulu.
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2. Perlawanan Terselubung

Klaim bahwa Papua adalah pulau yang berada di bawah kekuasaan

Belanda sebenarnya merupakan konsekuensi dari metode penjajahan yang

digunakan oleh Belanda, yakni metode dua jalur. Jalur pertama, kerajaan Tidore

dipaksa oleh Belanda untuk mengamini bahwa Belanda memiliki kuasa untuk

menentukan kebijakan yang disesuaikan dengan kepentingan Belanda tanpa

melalui persetujuan penguasa feodal Tidore. Sedangkan jalur yang kedua adalah

berdasarkan kesepakatan bersama antara Belanda dan kerajaan Tidore. Dalam

kesepakatan tersebut di antara mereka memiliki hubungan yang superior-inferior,

dimana Belanda adalah tuan dari penguasa feodal Tidore. Disisi lain, hubungan

antara Tidore dan Papua juga bersifat superior-inferior, yakni Tidore dalah tuan

bagi penguasa feodal Papua. Hubungan ini dibangun melalui jalan hegemonik

yang kuat oleh Tidore. Hal tersebut dibuktikan dengan kesetiaan kerajaan Papua

bentukan Tidore, Raja Ampat. Tidore melakukan perlawanan terhadap Portugis

yang berusaha ingin mengekspansi daerah kekuasaannya. Tidore dan Raja Ampat

(orang-orang Papua) pada waktu itu bersatu untuk mengusir Portugis. Melalaui

gabungan dua kekuatan tersebut akhirnya Portugis pun gagal melakukan ekspansi

dan menyerah kalah.

Setelah terjadinya revolusi Perancis, negara-negara kapitalisme-

imperialisme saling berebut wilayah jajahan. Persekutuan dibangun di antara

negara-negara kapitalis dunia untuk mempertahankan dan memperluas wilayah

jajahannya. Pada masa-masa seperti ini Belanda pun saat itu bersekutu dengan

Inggris dan Jerman. Untuk kepentinmgan membina persekutuan ini Belanda

yanpa melibatkan penguasa feodal Tidore dan Papua, membagi-bagi wilayah
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jajahannya kepada Inggris dan Jerman. Setelah dibagi-baginya wilayah jajahan di

pulau Papua, orang-orang Eropa yang saling bersekutu itu pun melakukan

pelacakan terhadap berbagai potensi kekayaan alam yang terkandung di tanah

Papua.

Sementara itu penguasa feodal Tidore yang merasa memiliki kekuasaan di

tanah Papua, setelah dibagi-banginya wilayah jajahan antar orang Eropa tersebut ,

melakukan pelayaran ke pulau Papua. Pelayaran yang mereka lakukan dinamakan

pelayaran Honggi Tidore. Ketika tiba di pulau Papua mereka merampas,

merampok, membunuh anak-anak dan memperkosa perempuan Papua. Sejarawan

Haga mencatat : “Armada Honggi dengan di puncaknya bendera-bendera

Belanda, Tidore Salwatti, dan Waigeo diiringi irama tifa dan gong,

mendayungkan pelabuhan Doreh (yang kemudian menjadi Manokwari),

perempuan dan anak-anak melarikan diri sambil membawa apasaja yang sedikit

berharga ke segala arah untuk lolos dari nafsu merampok orang-orang yang

berlayar masuk.

Merespon penindasan yang dilakukan oleh orang-orang Eropa dan

penguasa feodal Tidore, orang-orang Papua melakukan perlawanan secara

terselubung. Ketika melakukan kontak dengan perampok dari orang-orang Eropa

dan Tidore yang datang ke Papua penduduk asli mula-mula tampak bersikap baik,

tetapi sesudah beberapa hari mereka mencuri secara diam-diam, orang-orang

Eropa dan Tidore yang sedang tidak berada dalam kesatuannya dibunuh. Mayat-

mayat mereka ditemukan kembali tanpa pakaian dan kepala.
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3. Menggapai Puncak Carstensz

Melalaui kekuatan militer Belanda berhasil menumpas perampokan yang

dilakukan oleh penguasa feodal Tidore terhadap penduduk Papua dan melalui

kekuatan militer dan metode zending Belanda pun berhasil menjinakkan sebagian

penduduk Papua yang melakukan perlawanan. Metode zending (menghegemoni)

adalah metode yang paling efektif untuk menjinakkan orang-orang Papua. Melalui

metode ini pula lah, nantinya pada saat Soekarno berkuasa di Indonesia, orang

Belanda berusaha mempertahankan kekuasaannya di tanah Papua. Setelah pulau-

pulau bebar-benar dapat dikuasai oleh Belanda, ketika itulah Belanda bersama

Amerika (saham Amerika Caltex 60%) dan Belanda (saham Bataafsche

Petroleum Maatschappij 40%) mendirikan perusahaan minyak yakni

Nederlandsche Nieuw-Guinea Petroleum Maatschappij (NNGPM). Perusahaan

yang didirikan pada tahun 1935 ini menetap di Babo di teluk Maccluer. Untuk

kelancaran berjalannya perusahaan minyak ini, maka di perusahaan itu

disediaknlah pesawat udara salah satunya adalah Helikopter.

Pelacakan kandungan kekayaan alam di pulau Papua terus dilakukan oleh

orang-orang Eropa, terutam oleh Belanda. Sebelum adanya perusahaan minyak

NNGPM yang menyediakan pesawat udara, wilayah yang sulit dan belum berhasil

terlacak kandungan kekayaan alamnya adalah puncak pegunungan Carstensz.

Dalam rangka melacak ada tidaknya kandungan minyak di pegunungan Carstensz,

pada tahun 1936 seorang putra dari pemilik minyak Caltex yang bernama H.

Colijn (anak dari A.H. Colijn: mantan perdana menteri Belanda dan salah satu

pemiliki perusahaan migas) dan beberapa petinggi perusahaan minyak melakukan

ekspedisi dalam sebuah liburan.
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Dalam ekspedisi tersebut tergabung pula seorang Geologiawan muda

Belanda bernama Jean Jaques Dozy. Melalui bantuan pesawat udara ekspedisi

yang dilakukan oleh beberapa pejabat perminyakan, H. Colijn dan Jean Jaues

Dozy tersebut berhasil mendarat di puncak Carstensz yang diselimuti oleh salju.

Ekspedisi tersebut berhasil melacak rute-rute ancangan dan melalui ekspedisi

tersebut mereka melakukan penelitian kandungan minyak di pegunungan

Carstensz selama beberapa bulan. Ketika Jean Jaques Dozy melakukan penelitian

terhadap ada atau tidaknya minyak yang terkandung di dalam pegunungan

tersebut, secara tidak sengaja ia menemukan bahwa gunung tersebut adalah

gunung yang kaya akan kandungan bijih.

Bahkan bijih dapat ditemukan di sana-sini disekujur permukaan gunung

tersebut. Berangkat dari temuannya tersebutlah kemudian gunung tersebut

dinamai sendiri oleh Dozy dengan nama gunung Ertsberg ( gunung bijih

tembaga). Kendungan bijih tidak hanya terdapat di Ertsberg, tetapi juga

ditemukan oleh Dozy di gunung lainnya, yang letaknya di sisi Ertsberg. Gunung

ini dalam perkembangannya nanti terbukti tidak hanya kaya akan kan dungan

tembaga tetapi juga kaya akan kandungan emas. Kemudian gunung ini oleh Dozy

diberi nama Grasberd (gunugn rumput).

4. Beroperasinya PT Freeport Indonesia di Papua

PT. Freeport Indonesia (PTFI atau Freeport) adalah sebuah perusahaan

pertambangan yang mayoritas sahamnya dimiliki Freeport-McMoran Copper &

Gold Inc. Perusahaan ini merupakan perusahaan penghasil emas terbesar di dunia

melalui tambang Grasberg. Freeport Indonesia telah melakukan eksplorasi di dua

tempat di Papua, masing-masing tambang Ertsberg (dari 1967 hingga 1988) dan
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tambang Grasberg (sejak 1988), di kawasan Tembagapura, Kabupaten Mimika,

Provinsi Papua. Freeport-McMoran berkembang menjadi perusahaan dengan

penghasilan US$ 6,555 miliar pada tahun 2007. Mining Internasional, sebuah

majalah perdagangan, menyebut tambang emas Freeport sebagai yang terbesar di

dunia.

Pengelolaan tambang mineral di Papua berawal pada Pada tahun 1904-

1905 dimana suatu lembaga swasta dari Belanda Koninklijke Nederlandsche

Aardrijkskundig Genootschap (KNAG) yakni Lembaga Geografi Kerajaan

Belanda, menyelenggarakan suatu ekspedisi ke Papua Barat Daya yang tujuan

utamanya adalah mengunjungi Pegunungan Salju yang berada di Tanah Papua.

Catatan pertama tentang pegunungan salju ini adalah dari Kapten Johan Carstensz

yang dalam perjalanan dengan dua kapalnya Aernem dan Pera ke “selatan” pada

tahun 1623 di perairan sebelah selatan Tanah Papua, tiba-tiba jauh di - pedalaman

melihat kilauan salju dan mencatat di dalam buku hariannya pada tanggal 16

Februari 1623 tentang suatu pegungungan yang “teramat tingginya” yang pada

bagian-bagiannya tertutup oleh salju. Catatan Carsztensz ini menjadi cemoohan

kawan-kawannya yang menganggap Carstensz hanya berkhayal.

Walaupun ekspedisi pertama KNAG tersebut tidak berhasil menemukan

gunung es yang disebut-sebut dalam catatan harian Kapten Carstensz, inilah cikal

bakal perhatian besar Belanda terhadap daerah Papua. Peta wilayah Papua

pertama kali dibuat dari hasil ekspedisi militer ke daerah ini pada tahun 1907

hingga 1915. Ekspedisi-ekspedisi militer ini kemudian membangkitkan hasrat

para ilmuwan sipil untuk mendaki dan mencapai pegunungan salju. Beberapa

ekspedisi Belanda yang terkenal dipimpin oleh Dr. HA.Lorentz dan Kapten A.
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Franzen Henderschee. Semua dilakukan dengan sasaran untuk mencapai puncak

Wilhelmina pada ketinggian 4,750 meter. Pada pertengahan tahun 1930, dua

pemuda Belanda Colijn dan Dozy, keduanya adalah pegawai perusahaan minyak

Nederlandsch Nieuw-Guinee Petroleum Maatschappij (NNGPM) yang

merencanakan pelaksanaan cita-cita mereka untuk mencapai puncak Cartensz.

Petualangan mereka kemudian menjadi langkah pertama bagi pembukaan

pertambangan di Tanah Papua empat puluh tahun kemudian. Pada tahun 1936,

Jean Jacques Dozy menemukan cadangan Ertsberg atau disebut gunung bijih, lalu

data mengenai batuan ini dibawa ke Belanda. Pada bulan Agustus 1959, Forbes

Wilson yang menjabat sebagai Direktur Freeport Sulphur melakukan pertemuan

dengan Direktur pelaksana East Borneo Company, Jan van Gruisen. Dalam

pertemuan itu Gruisen bercerita jika dirinya menemukan sebuah laporan

penelitian atas Gunung Ersberg (Gunung Tembaga) di Irian Barat yang ditulis

Jean Jaques Dozy di tahun 1936.

Dengan penuh semangat Van Gruisen memaparkan laporan dari hasil

temuan atas gunung Erstberg kepada pemimpin Freeport Sulphur. Selain

memaparkan tentang keindahan alamnya, Jean Jaques Dozy juga menulis tentang

kekayaan alamnya yang begitu melimpah. Tidak seperti wilayah lainnya diseluruh

dunia, maka kandungan biji tembaga yang ada disekujur tubuh Gunung Erstberg

itu terhampar di atas permukaan tanah, jadi tidak tersembunyi di dalam tanah.

Mendengar hal itu, Wilson sangat antusias dan segera melakukan

perjalanan ke Irian Barat (sebelum berganti nama menjadi Papua) untuk

mengecek kebenaran cerita tersebut. Selama beberapa bulan, Forbes Wilson

melakukan survei dengan seksama atas Gunung Ersberg dan juga wilayah
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sekitarnya. Penelitiannya ini kelak ditulisnya dalam sebuah buku berjudul The

Conquest of Cooper Mountain. Wilson menyebut gunung tersebut sebagai harta

karun terbesar yang untuk memperolehnya tidak perlu menyelam lagi karena

semua harta karun itu telah terhampar di permukaan tanah. Dari udara, tanah

disekujur gunung tersebut berkilauan ditimpa sinar matahari. Wilson juga

mendapatkan temuan yang membuatnya semakin kagum terhadap kandungan

yang ada di gunung Erstberg karena selain dipenuhi bijih tembaga, gunung

tersebut ternyata juga dipenuhi bijih emas dan perak.

Menurut Wilson, seharusnya gunung tersebut diberi nama Gold Mountain,

bukan Gunung Tembaga. Sebagai seorang pakar pertambangan, Wilson

memperkirakan Freeport akan mendapatkan keuntungan yang sangat besar jika

dapat mengeksploitasi gunung Erstberg. Pimpinan Freeport Sulphur ini pun

bergerak dengan cepat. Pada 1 Februari 1960, Freeport Sulphur meneken

kerjasama dengan East Borneo Company untuk mengeksplorasi gunung bijih

tersebut.

Upaya Freeport Sulphur9 untuk dapat mengeksplorasi pertambagan

mineral di tanah Papua telah dilakukan saat Pemerintahan Presiden Soekarno.

Namun Presiden Soekarno yang memiliki idealisme kuat untuk membangun

Indonesia secara mandiri menolak permintaan perusahaan asal Amerika tersebut

yakni PT Freeport Indonesia. Tetapi setelah Pemerintahan Presiden Soekarno

berakhir dan digantikan oleh pemerintahan Presiden Soeharto, akhirnya Freeport

Sulphur berhasil mendapatkan kewenangan sebagai perusahaan tunggal untuk

mengeksplorasi pertambangan mineral di Papua. Melalui Kontrak Karya I yang

9 Pada tahun 1967 Freeport Sulphur mendirikan PT Freeport Indonesia sebagai anak
perusahaannya yang beroperasi di Irian Barat (sebelum berganti nama menjadi Papua) setelah
penandatanganan Kontrak Karya I untuk melakukan eksplorasi tambang mineral.
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disepakati oleh Pemerintah Indonesia yang di wakili oleh Menteri Pertambangan

Slemet Bratanata dan Perwakilan Freeport Shulpur pada 7 April tahun 1967

menjadi landasan bagi perusahaan pertambangan asal Amerika tersebut dalam

melakukan aktivitas pertambangan mineral di Papua.

Freeport Sulphur memperoleh kesempatan untuk mendulang mineral di

Papua melalui tambang Ertsberg sesuai Kontrak Karya Generasi I (KK I) yang

ditandatangani pada tahun 1967. Freeport adalah perusahaan asing pertama yang

mendapat manfaat dari Kontrak Karya I. Dalam perjalanannya, Freeport telah

berkembang menjadi salah satu raksasa dalam industri pertambangan dunia, dari

perusahaan yang relatif kecil. Hal ini sebagian besar berasal dari keuntungan yang

spektakuler sekaligus bermasalah yang diperoleh dari operasi pertambangan

tembaga, emas, dan perak di Irian Jaya, Papua.

Liberalisasi tambang emas di Papua oleh PT Freeport Indonesia

merupakan suatu pembobolan kekayaan alam oleh asing atas nama kerjasama

internasional. Seharusnya Indonesia harus lebih cerdas dalam menjalin kerjasama.

Pada era Presiden Soekarno, beliau melarang pihak asing untuk mengelola sumber

daya alam miliki indonesia. Hal ini dikarenakan soekarno ingin yang mengelola

sumber daya alam milik indonesia adalah insinyur-insinyur dari indonesia itu

sendiri sampai tiba saatnya. Namun, setelah Soekarno lengser dan digantikan

Soeharto pihak asing diberi izin untuk leluasa melakukan eksploitasi sumber daya

alam di indonesia termasuk eksploitasi tambang emas terbuka terbesar di dunia

yang terletak di papua oleh PT Freeport Indonesia milik pengusaha Mc. Morran.
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Perpanjangan Kontrak Karya II seharusnya memberi manfaat yang lebih

besar, karena ditemukannya potensi cadangan baru yang sangat besar di Grasberg.

Kontrak telah diperpanjang pada tahun 1991, padahal Kontrak Karya I baru

berakhir pada tahun 1997. Pada kenyataannya ini adalah kehendak dari orang-

orang Amerika di Freeport, dan merupakan indikasi adanya kepentingan pihak-

pihak yang terlibat dalam proses negosiasi untuk mendapat keuntungan pribadi

dari pertambangan di bumi Irian Jaya itu.

Keuntungan yang sangat besar terus diraih Freeport, hingga Kontrak

Karya I diperpanjang menjadi Kontrak Karya II yang tidak direnegosiasi secara

optimal. Indonesia ternyata tidak mendapatkan manfaat sebanding dengan

keuntungan besar yang diraih Freeport. Ketentuan-ketentuan fiskal dan finansial

yang dikenakan kepada Freeport ternyata jauh lebih rendah jika dibandingkan

dengan yang berlaku negara-negara Asia dan Amerika Latin.

Dalam Kontrak Karya II, ketentuan menyangkut royalti atau iuran

eksploitasi/produksi (pasal 13), menjelaskan bahwa sistem royalti dalam kontrak

Freeport tidak didasarkan atas prosentase dari penerimaan penjualan kotor (gross

revenue), tetapi dari prosentase penjualan bersih. Penjualan bersih adalah

penjualan kotor setelah dikurangi dengan biaya peleburan (smelting), biaya

pengolahan (refining), dan biaya-biaya lainnya yang dikeluarkan Freeport dalam

penjualan konsentrat. Prosentase royalti (yang didasarkan atas prosentase

penerimaan penjualan bersih juga tergolong sangat kecil, yaitu 1%-3,5%

tergantung pada harga konsentrat tembaga, dan 1% flat fixed untuk logam mulia

(emas dan perak).
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Kontrak yang dibuat antara Freeport dan pemerintah Indonesia, tidak ada

satu pasal pun yang secara eksplisit mengatur bahwa pemerintah Indoensia dapat

sewaktu-waktu mengakhiri Kontrak Freeport. Pun jika Freeport dinilai melakukan

pelanggaran-pelanggaran atau tidak memenuhi kewajibannya sesuai dengan

kontrak. Sebaliknya, pihak Freeport dapat sewaktu-waktu mengakhiri kontrak

tersebut jika mereka menilai pengusahaan pertambangan di wilayah kontrak

pertambangannya sudah tidak menguntungkan lagi secara ekonomis serta akan

berlangsung sampai masa kontrak karya II berakhir pada tahun 2021.
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BAB VI
KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis yang penulis lakukan mengenai Dominasi

Korporasi Asing di Sektor Pertambangan, maka dapat diambil kesimpulan sebagai

berikut:

1. Dominasi korporasi asing di sektor pertambangan sebagai wujud investasi asing di

Indonesia selama ini telah mempengaruhi arah pengelolaan sumber daya alam yang

dimiliki dan kebijakan pemerintah yang dirancang dan dilaksanakan. Hal tersebut

tentunya dapat melemahkan kedaulatan politik dan ekonomi Indonesia serta

bertentangan dengan ketentuan undang-undang yang berlaku.

2. Disahkannya undang-undang yang berkaitan dengan penanaman modal asing selama

ini justru membuat Indonesia semakin tidak mandiri dalam mengelola sumber daya

alam yang dimiliki dan kehadiran perusahaan-perusahaan multinasional selama ini

tidak memberikan dukungan kepada pemerintah Indonesia untuk meningkatkan

pembangunan inklusif di Indonesia terutama di daerah yang menjadi wilayah operasi

perusahaan multinasional milik investor asing tersebut.

3. Keberadaan PT Freeport Indonesia yang semakin kuat selama ini merupakan hasil dari

persekongkolan dengan elit pemerintah, kapitalis domestik, dan aparat TNI/POLRI

yang merugikan kepentingan bangsa Indonesia itu sendiri khususnya dalam

kemandirian mengelola sumber daya mineral di Papua serta konflik horizontal yang

berujung pada pelanggaran HAM di Papua akibat dari persekongkolan yang jalankan
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PT Freeport Indonesia untuk mempertahankan dan melancarkan keberadaannya dalam

menguasai tambang mineral di Papua.

4. Keberaaan PT Freeport Indoesia selam ini tidak memberikan manfaat yang signifikan

kepada Indonesia dan Papua khususnya. Hal tersebut terbukti dari royalti yang hanya

1% diterima oleh Indonesia selama puluhan  tahun dan pajak yang tidak sebanding

dengan besarnya keuntungan yang di didapat oleh PT Freeport Indonesia. Selain itu

kondisi masyarakat Papua yang masih hidup dibawah garis kemiskinan dan

keterbelakngan sosial ekonomi serta kerusakan lingkungan di tanah Papua semakin

membuktikan lebih banyak keburukan dan kerugian yang dialami oleh Indonesia dan

Papua dengan keberadaan PT Freeport Indonesia selama ini.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian Dominasi Korporasi Asing di Sektor Pertambangan, maka

peneliti menyarankan sebagai berikut :

1. Pemerintah Indonesia harus segera merivisi undang-undang penanaman modal asing

yang berpihak kepada kepentingan nasional Indonesia tanpa campur tangan pihak

asing itu sendiri agar dapat memberikan manfaat yang signifikan bagi kepentingan

pembangunan di Indonesia.

2. Pemerintah Indonesia mulai dari sekarang harus menyiapkan dan memperkuat

BUMN yang dimiliki khususnya yang bergerak di sektor eksraktif (sumber daya

alam) agar dapat mengelola sumber daya alam yang dimiliki oleh Indonesia secara

mandiri dan berkeadilan demi kemajuan dan kemakmuran Bangsa Indonesia.
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3. Pemerintah Indonesia sudah saatnya mengambil alih secara penuh tambang mineral

terbesar di dunia yang ada di Papua dari cengkraman PT Freeport Indonesia dan di

kelola secara mandiri dan berkeadilan untuk kemajuan dan kemakmuran Indonesia

dan warga Papua khususnya.

4. Pemerintah Indonesia harus bersungguh-sungguh menyelesaikan segala permasalahan

yang terjadi di Papua selama ini akibat dari keberadaan PT Freeport Indonesia serta

bersungguh-sungguh dalam melakukan pengelolaan sumber daya alam di Papua

khususnya dan di seluruh Indonesia umumnya secara bertanggungjawab dan

berkeadilan serta menghapuskan semua praktek KKN yang selama ini menghambat

pengelolaan sektor ekstraktif (sumber daya alam) dan pembangunan inklusif di

Indonesia.
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