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ABSTRAK
Nama

: Nydia Anjani

NPM

: 2016330009

Judul

: Dinamika Ekonomi-Politik Indonesia dan

Kebijakan Pertambangan Tahun 2009-2018. Studi Kasus: Newmont Mining
Corporation
Kondisi ekonomi dan politik Indonesia yang dinamis menyebabkan inkonsistensi
kebijakan pertambangan pada tahun 2009-2018 dan berpengaruh terhadap kinerja
PT Newmont Nusa Tenggara yang merupakan perusahaan joint venture dari
Newmont Mining Corporation. Oleh karena itu, pertanyaan penelitian penulis
adalah “Bagaimana faktor ekonomi dan politik Indonesia mendorong
Pemerintah Indonesia membuat kebijakan pertambangan tahun 2009-2018
yang tidak konsisten, sehingga menyebabkan menurunnya kinerja Newmont
Corporation?”. Untuk meneliti skripsi ini, penulis menggunakan Teori
Pembangunan, Teori Analisa Kebijakan dan konsep-konsep: FDI, OLI dan MNC.
Penulis menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif melalui studi kasus.
Temuan utama yang penulis dapat adalah kebijakan pertambangan 2009-2018
yang tidak konsisten dari UU/4/2009 beserta PP turunannya mengenai pelarangan
ekspor mineral mentah dan batas waktu pembangunan teknologi smelter tidak
jelas keberpihakannya dan menyebabkan Newmont memutuskan kerjasamanya
dengan Pemerintah Indonesia pada tahun 2016. Inkonsistensi pemerintah dalam
membentuk kebijakan tambang membuat Indonesia kesulitan menerima investasi
asing berskala besar.
Kata Kunci: KK 1967, UU/4/2009, Ekonomi dan Politik Indonesia,
Pembangunan Ekonomi, FDI, Newmont Corporation, PT NNT
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ABSTRACT
Name

: Nydia Anjani

Student ID

: 2016330009

Title

: The Dynamic of Indonesia’s Economic-Political

and Mining Policies in 2009-2018. Study Case: Newmont Mining Corporation
The dynamics of Indonesia’s economic and political condition caused
inconsistency of mining policies in 2009-2018 and affected the performance of PT
Newmont Nusa Tenggara as a joint venture company under Newmont Mining
Corporation. Therefore, the research question is: “How Indonesia’s Economic
and political factors encouraged the Government of Indonesia to conduct
mining policies in 2009-2018 that is inconsistent, and leads to the decreased
performances of Newmont Mining Corporation?”. In this research, the writer
used Development Theory, Public Policy Analysis Theory and concepts: FDI, OLI
and MNC. The writer used the descriptive-qualitative research methods through
study case. This research finds that the inconsistent Indonesia’s mining policies in
2009-2018 based on UU/4/2009 and the government regulations about the
restriction of raw mineral exports and deadlines for constructing smelter
technology has an uncertaint side and caused Newmont Mining Corporation to
end the cooperation with Indonesia’s Government in 2016. The government
inconsistencies on making mining policies leads to Indonesia’s hardship to earn
foreign investments in a large scale.
Keywords:
KK 1967, UU/4/2009, Indonesia’s Economic and Political,
Economic Development, FDI, Newmont Corporation, PT NNT
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BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah
Pada wilayah tertentu yang merupakan lintasan pegunungan api, sejatinya
dapat menghasilkan hasil perut bumi seperti emas, tembaga, perak dan jenis hasil
tambang lainnya. Sama halnya seperti Indonesia yang dilintasi oleh Sirkum
Pasifik dan Sirkum Mediterania dengan total pegunungan sebanyak 129 buah.
Hasil produksi emas dan tembaga di Indonesia menduduki peringkat ke-6 dan
10,4 di dunia.1 Hal ini menunjukkan bahwa Indonesia memiliki potensi mineral
yang luar biasa dan memiliki nilai ekonomi. Tak jarang hasil perut bumi di
Indonesia digunakan untuk memikat para investor asing. Meskipun penanaman
modal di negara membuahkan keuntungan untuk kedua belah pihak bagi
Indonesia maupun investor asing, investor tidak serta merta diizinkan untuk
langsung beroperasi melainkan diwajibkan untuk mematuhi regulasi serta syaratsyarat tertentu.
Setelah kemerdekaannya pada tahun 1945, Indonesia sebagai negara dunia
ketiga masih memerlukan usaha keras untuk bersaing dalam perekonomian dunia.

1

Maria Contesa. Sintaningrum. Mudiyati R, “Smelter: Inkonsistensi Kebijakan, Kendala dan
Dampak di Indonesia”, Jurnal Kebijakan Publik, Vol. 1 No. 1, 2018, Hal. 1,
http://jurnal.unpad.ac.id/responsive/article/view/19095/8924, diakses pada tanggal 10 September
2019.

2

Sebagai negara Undang-Undang, seluruh masyarakat Indonesia wajib mematuhi
regulasi sesuai dengan rancangan Undang-Undang dari segala aspek. Kesulitan
Indonesia menghadapi perekonomian dunia terus menerus berkala mulai dari
pemerintahan Soekarno hingga Jokowi. Dengan begitu, Indonesia harus siap
untuk mendongkrak permasalahan yang diangkat dan mencari solusi sesuai
dengan Undang-Undang negara. Tidak jarang peraturan atau kebijakan Indonesia
diubah sesuai dengan kondisi domestik yang sedang berlangsung.
Terkait dengan dunia pertambangan, Indonesia telah membentuk regulasi
yang membatasi aksi investor asing dengan tujuan memakmurkan masyarakat dan
membantu

pertumbuhan

ekonomi

Indonesia.

Kebijakan

internasional

diberlakukan sejak masa pemerintahan Soeharto, ketika kondisi perekonomian
Indonesia sedang mengalami hiperinflasi. Kondisi ekonomi seperti ini
mengharuskan pemerintah Indonesia untuk memikirkian strategi atau langkah
poitik yang mampu membantu meningkatkan jumlah ekspor, salah satunya untuk
meningkatkan ekspor pada hasil tambang yang diharapkan dapat mendorong
perekonomian Indonesia yang sedang jatuh.2
Sejak

diberlakukannya

kebijakan

tersebut,

Indonesia

dilimpahi

perusahaan-perusahaan asing yang bersedia membantu ekspor tambang Indonesia,
salah satunya adalah Newmont Mining Corporation, perusahaan tambang asal
Amerika Serikat. Di Indonesia, Newmont membangun anak perusahaannya yang
bernama PT Newmont Minahasa Raya yang beroperasi di Minahasa dan PT
Newmont Nusa Tenggara di Sumbawa. Selama beroperasi, kinerja perusahaan-

2

Ibid.

3

perusahaan dibawah Newmont Corporation mengikuti dinamika kebijakankebijakan Indonesia yang terus diperbaharui sejak 2 Desember 1986, yaitu tahun
dimulainya kerjasama Newmont Corporation dengan Indonesia. Secara komersil,
Newmont Corporation melakukan kegiatan pengerukan dan ekspor hasil tambang
melalui PT Newmont Nusa Tenggara dimulai sejak tahun 2000.3
KK tahun 1967 kemudian diperketat dengan diberlakukannya UndangUndang yang mengatur Mineral dan Batu Bara yaitu UU Nomor 4 Tahun 2009,
berisi larangan ekspor mineral mentah dengan membangun pabrik peleburan atau
smelter yang juga berguna untuk meningkatkan nilai tambah dan membuka
lapangan pekerjaan. Namun, hingga tahun 2018 setelah diberlakukannya UU
Minerba pada tahun 2009 yang ditegaskan kembali dalam PP Nomor 23 Tahun
2010, ternyata PP sudah dilakukan amandemen sebanyak 5 kali. Hal ini
menunjukkan adanya inkonsistensi dari pemerintah Indonesia karena selama 9
tahun, peraturan pertambangan, khususnya pada batas waktu pembangunan
smelter terus berubah. Dalam hal ini, inkonsistensi kebijakan pertambangan
mengakibatkan para perusahaan tambang malas bekerjasama dengan Pemerintah
Indonesia.4 Untuk itu, penulis akan membahas mengenai Dinamika EkonomiPolitik Indonesia dan Kebijakan Pertambangan Tahun 2009-2018. Studi Kasus:
Newmont Mining Corporation.

3

Tempo.Co, “NTB Tagih MoU Newmont-ESDM”, https://nasional.tempo.co/read/605067/ntbtagih-mou-newmont-esdm, diakses pada tanggal 10 September 2019.
4
Op.cit.

4

1.2 Identifikasi Masalah
1.2.1 Deskripsi Masalah
Kondisi domestik yang dinamis menjadi faktor dimana kebijakan
pertambangan Indonesia yang diperbaharui selama perusahaan asing masih
melakukan operasinya di Indonesia. Newmont Mining Corporation sebagai salah
satu perusahaan tambang raksasa terbesar dan terlama di Indonesia telah
berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia. Melewati periodeperiode masa pemerintahan Indonesia, banyak tantangan-tantangan yang bersifat
ekonomi dan politik menantang perusahaan-perusahaan tambang menghadapi
perubahan harga maupun jumlah ekspor dan juga pemerintah sebagai pemegang
hak atas kesejahteraan masyarakat Indonesia. Banyaknya tantangan bersifat
ekonomi maupun politik di Indonesia mengakibatkan perubahan-perubahan pada
kebijakan yang sudah ditetapkan.
Hasil dari Kontrak Karya tahun 1967 dan krisis ekonomi Indonesia yang
jatuh pada tahun 1998 merupakan awal mula terbukanya pintu luas untuk
perusahaan-perusahaan

pertambangan

yang

berinvestasi

di

Indonesia.

Kelonggaran-kelonggaran ini diharapkan dapat memberikan jawaban terhadap
permasalahan ekonomi di Indonesia. Situasi yang menguntungkan dimana sektor
pertambangan Indonesia dijadikan salah satu sektor untuk meningkatkan
pendapatan negara, namun juga dibutuhkan kejelian dari pembentuk regulasi
untuk menghindari permasalahan berdampak besar.5

5

Kontan: Liputan Khusus Freeport, “Karpet Merah Kontrak Karya dari Rezim Orba”,
https://lipsus.kontan.co.id/v2/freeport/read/301/Karpet-merah-Kontrak-Karya-dari-rezim-Orba-,
diakses pada tanggal 15 Oktober 2019.

5

Di masa pemerintahan Presiden Habibie, ia memutuskan peningkatan
produksi tambang melalui kontrol perusahaan-perusahaan raksasa seperti
Newmont dan Freeport. Hal ini tak lain digunakan untuk memaksimalkan
pertumbuhan ekonomi melalui ekspor, cetak tunai dan membuka lapangan
pekerjaan. Meskipun kecaman terus berdatangan dari masyarakat, pemerintah
bersih keras untuk melonggarkan regulasi terhadap perusahaan-perusahaan
tambang. Situasi ini menjadi kesempatan bagi Newmont untuk memaksimalkan
garapannya yang kemudian di ekspor dimana ketika harga tambang rendah, maka
profit yang didapat dapat lebih maksimal.

6

Dilonggarkannya kebijakan

pertambangan pada perusahaan-perusahaan tambang merupakan awal mula dari
ketidakpastian pemerintah dalam menyajikan kebijakan, yang semata-mata hanya
demi

memikirkan

pertumbuhan

ekonomi

tanpa

mengkalkulasikan

efek

sampingnya.
Pada pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (2004-2014),
peraturan pada pertambangan bergeser sangat drastis apabila dibandingkan dari
masa pemerintahan Presiden Habibie. Kondisi ekonomi di Indonesia dapat
dikatakan relatif stabil, namun pada tahun 2009 perekonomian melambat yang
mana merupakan akibat dari krisis global pada tahun 2008. Tak hanya Indonesia,
negara-negara lain juga merasakan dampak dari krisis finansial ini yang
disebabkan karena The Fed sebagai Bank Sentral Amerika yang meningkatkan
suku bunga sehingga menyebabkan harga komoditas global melonjak. Meskipun
begitu, Indonesia menangani hal ini dengan baik dengan meningkatkan jumlah
6

Down to Earth, “Raksasa Tambang Beruntung karena Krismon”, http://www.downtoearthindonesia.org/old-site/39imi.htm, diakses pada tanggal 10 September 2019.

6

ekspor walaupun masih dikalahkan jumlah impor. Namun, pertumbuhan ekonomi
pada tahun ini masih termasuk cepat.7
Sebagai Presiden Petahana di Indonesia, masa pemerintahan SBY
mengalami banyak pergeseran ekonomi, salah satu solusinya adalah untuk
meningkatkan jumlah ekspor. Masa pemerintahan ini juga merupakan salah satu
pemerintahan yang paling signifikan dalam mengatur dunia pertambangan
Indonesia. Akibatnya, harga tambang menjadi elastis dimana pada tahun 2008
sangat rendah, kemudian pada tahun 2009 meningkat. 8 Mengusung strategi
pertumbuhan ekonomi yang sedang melambat, pemerintah memperketat regulasi
pertambangan dengan dibentuknya UU Nomor 4 Tahun 2009 dan ditegaskan
kembali dalam PP Nomor 23 Tahun 2010 sebagai terobosoan penguasaan
tambang

Indonesia.

Pada

akhirnya

peraturan

ini

dipertegas

dalam

pengoperasiannya di Batu Hijau, dimana Newmont diwajibkan untuk membangun
smelter yang dengan tujuan meningkatkan nilai ekonomi dari hasil tambang
tersebut dan membuka lapangan pekerjaan.9
Memasuki pemerintahan Jokowi (2014-sekarang), ia berambisi untuk
melakukan pemerataan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat Indonesia dengan
memfokuskan pada investasi dan membangun infrastruktur. Namun, pertumbuhan
ekonomi periode Jokowi tetap berada dibawah pimpinan SBY dan harga rupiah
7

Kompas.com, “Jejak Pertumbuhan Ekonomi Indonesia dari Masa ke Masa”,
https://ekonomi.kompas.com/jeo/jejak-pertumbuhan-ekonomi-indonesia-dari-masa-ke-masa,
diakses pada tanggal 10 September 2019.
8
Publish What You Pay Indonesia, “Tambang Batu Hijau, Indonesia – Laporan Naratif”,
https://pwypindonesia.org/wp-content/uploads/2016/11/Narrative-Summary_BatuHijau_Indonesia-Bahasa.pdf, diakses pada tangga l 10 September 2019.
9
Presiden RI, “Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan
Mineral dan Batu Bara”, https://jdih.kemenkeu.go.id/fullText/2009/4TAHUN2009UU.HTM,
diakses pada tanggal 10 September 2019.
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pun terus melemah dari mata uang dollar AS.10 Meskipun begitu, pada masa
pemerintahan Jokowi pemerintah pun tetap bersikeras merebut kembali aset
negara dengan dilanjutkannya divestasi terutama pada perusahaan tambang
raksasa seperti Newmont. Pada tahun 2018, saham Newmont sebesar 82% direbut
kembali yang mana dibeli oleh Medco Energy Indonesia.11

1.2.2 Pembatasan Masalah
Masa pemerintahan Indonesia memberikan berbagai dampak bagi
pengoperasian penambangan oleh Newmont Corporation yang dikerjakan di Batu
Hijau, Sumbawa, khususnya sejak tahun 2009. Masa-masa paling krusial dialami
oleh Newmont Corporation di Indonesia adalah ketika dipimpin oleh SBY dan
Jokowi. Sebelumnya, Newmont sudah memiliki masalah dengan Indonesia
perihal aturan divestasi yang tidak kunjung dibayar oleh pihak Newmont, hingga
terseret pada arbitrase internasional.
Setelah diberlakukannya regulasi UU Nomor 4 Tahun 2009, produksi
tambang Newmont di Batu Hijau, Sumbawa semakin melambat dan aktivitas
pekerja menurun. Hal ini disebabkan karena pelarangan ekspor mineral mentah
pada UU Nomor 4 Tahun 2009 yang kemudian dipertegas dalam PP Nomor 23
Tahun 2010 membuat pihak Newmont marah dan menggugat Pemerintah
Indonesia dalam arbitrase internasional. Namun pada kenyataannya, hanya dalam

10

Kompas.com, “Jejak Pertumbuhan Ekonomi Indonesia dari Masa ke Masa”,
https://ekonomi.kompas.com/jeo/jejak-pertumbuhan-ekonomi-indonesia-dari-masa-ke-masa,
diakses pada tanggal 10 September 2019.
11
Kompas.com, “Mengurai Transparansi Hasil Divestasi Saham PT Newmont”,
https://regional.kompas.com/read/2018/01/30/23501101/mengurai-transparansi-hasil-divestasisaham-pt-newmont, diakses pada tanggal 10 September 2019.
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waktu 9 tahun sejak tahun 2009 hingga tahun 2018, Peraturan Pemerintah telah
diamandemen sebanyak 5 kali. Melihat peraturan yang terus menerus direvisi dan
seharusnya digunakan untuk mempertegas peraturan terhadap Newmont melalui
pelarangan ekspor mineral mentah dan pemberian batas waktu pembangunan
smelter, kedua belah pihak saling setuju untuk mencabut gugatannya, sehingga
batasan waktu untuk pembangunan smelter terus diundur.12
Bisman Bakhtiar selaku Direktur Eksekutif Pusat Studi Hukum Energi
Pertambangan (PUSHEP) mengatakan bahwa pengaturan tata kelola terhadap
SDA di Indonesia sudah tidak sesuai dengan konstruksi hukum yang sesuai.
Bahkan, aturan pelaksanaan bisa menjadi lebih tinggi derajatnya dibandingkan
dengan UU yang mengatur tentang Mineral dan Batu Bara.13 Pernyataan tersebut
menjelaskan pengakuan salah satu aparat negara yang menyetujui bahwa
konsistensi pengaturan kebijakan Mineral dan Batu Bara di Indonesia sangat
minim.
Di luar kegiatan ekspor Newmont Corporation, perusahaan yang terikat
pada kontrak Indonesia harus menyesuaikan kinerja dengan regulasi yang sudah
ditetapkan oleh pemerintah. Perubahan kebijakan pertambangan sejak Kontrak
Karya 1967 hingga saat ini sangat drastis. Lebih lanjut, diberlakukannya
penegasan pemerintah dari UU Nomor 4 Tahun 2009 yaitu untuk pembangunan
smelter, terlihat unsur-unsur intrik yang menunjukkan kurang tegasnya

12

Medcom.id,
“Pemerintah
Setuju
Pencabutan
Gugatan
Arbitrase
Newmont”,
https://www.medcom.id/ekonomi/makro/4KZe2ewk-pemerintah-setuju-pencabutan-gugatanarbitrase-newmont, diakses pada tanggal 10 September 2019.
13
Hukum Online, “Membongkar Kerancuan Regulasi Minerba di Indonesia”,
https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt58cf8ccc54b2d/membongkar-kerancuan-regulasiminerba-di-indonesia/, diakses pada tanggal 2 Oktober 2019.
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pemerintah dalam mengatur perundang-undangan tambang Indonesia, misalnya
renegosiasi kepada pihak Newmont untuk kembali beroperasi. Dalam diskusi
ekonomi, Suwandi Miharja sebagai Staf Ahli Bidang Ketahanan Nasional
Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan yang
menyatakan bahwa inkonsistensi dari UU Nomor 4 Tahun 2009 merupakan akar
masalah pada sektor pertambangan dan berpotensi menimbulkan masalah-masalah
lainnya.14
Hingga saat ini, belum ditemukan regulasi yang kuat dan jelas untuk
memperbaiki seluruh peraturan, khususnya pada investor asing. Perbedaan
perspektif antara pengusaha dan pemerintah Indonesia juga semakin besar,
sehingga tidak sedikit perusahaan-perusahaan asing yang lelah untuk bekerjasama
dengan Indonesia. Di satu sisi, perusahaan asing ingin mengeruk keuntungan
sebesar-besarnya. Di lain sisi, walau Indonesia masih dikatakan sebagai negara
berkembang yang membutuhkan bantuan investasi untuk meningkatkan
pertumbuhan ekonominya, Indonesia merupakan negara berdaulat yang bersikeras
tidak ingin kedaulatannya ternodai, salah satunya adalah pada kepemilikan
terhadap tambang.15 Kini Newmont sudah tidak lagi beroperasi di Batu Hijau dan
sudah sepenuhnya dibeli oleh Medco Energy. Sejak diberlakukan UU No. 4
Tahun 2009 secara berangsur-angsur kinerja Newmont Corporation semakin
menurun. Hubungan Indonesia dengan Newmont Corporation seakan-akan seperti

14

CNN Indonesia, “Inkonsistensi Regulasi jadi Masalah Utama Industri Tambang”,
https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20161109143622-85-171469/inkonsistensi-regulasi-jadimasalah-utama-industri-tambang, diakses pada tanggal 10 September 2019.
15
Voa Indonesia, “Indonesia Gali Lubang Sendiri dengan UU Pertambangan Baru”,
https://www.voaindonesia.com/a/indonesia-gali-lubang-sendiri-dengan-uu-pertambanganbaru/1517891.html, diakses pada tanggal 10 September 2019.
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tarik ulur dimana Indonesia mepertegas aturan terhadap perusahaan ini tetapi
tidak ingin Newmont lepas dari genggaman Indonesia ketika gugatan arbitrase
internasional pada tahun 2014 telah dicabut.

1.3 Perumusan Masalah
Dari pembatasan masalah di atas, maka timbul pertanyaan penelitian yang
menjadi acuan utama dari penelitian ini adalah “Bagaimana faktor ekonomi dan
politik Indonesia mendorong Pemerintah Indonesia membuat kebijakan
pertambangan

tahun

2009-2018

yang

tidak

konsisten,

sehingga

menyebabkan menurunnya kinerja Newmont Corporation?”

1.4 Tujuan dan Kegunaan Penelitian
1.4.1 Tujuan Penelitian
Tujuan Penelitian

: Menjelaskan faktor ekonomi dan politik Indonesia

yang mendorong Pemerintah Indonesia membuat kebijakan pertambangan tahun
2009-2018 yang tidak konsisten, sehingga menyebabkan menurunnya kinerja
Newmont Corporation.

1.4.2 Kegunaan Penelitian
Kegunaan Penelitian : Sebagai syarat kelulusan dan salah satu referensi
maupun acuan untuk kepentingan akademisi dalam melihat permasalahan
pertambangan di Indonesia melalui studi kasus kerjasama Newmont dengan
Indonesia.
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1.5 Kerangka Pemikiran
1.5.1 Kajian Literatur
Penulisan ini menjelaskan faktor ekonomi dan politik pada tahun 20092018 yang mendorong Pemerintah Indonesia membuat kebijakan pertambangan
yang tidak konsisten, sehingga menyebabkan menurunnya kinerja Newmont
Corporation. Selama 16 tahun Newmont Mining Corporation memberikan
kontribusinya dalam sektor pertambangan Indonesia dengan menyuntikkan
sebagian besar saham pada PT Newmont Nusa Tenggara. Namun, Newmont dan
perusahaan tambang asing lainnya seringkali mendapatkan rintangan yaitu
ketidakpastian pemerintah Indonesia dalam menetapkan kebijakan tambang. Hal
ini membuat ketegangan di antara pemerintah Indonesia dengan perusahaan
tambang asing.
Referensi pertama adalah jurnal yang berjudul Dimensi Ekonomi Politik
dalam Konflik Tata Kelola Pertambangan karya Sandy Pratama yang menjelaskan
mengenai tatakelola dan tata niaga pertimahan di Indonesia. Semenjak Orde Baru,
Indonesia

bergantung

kepada

perusahaan-perusahaan

swasta

sehingga

diberlakukannya liberalisasi atau kelonggaran terhadap perusahaan swasta tanpa
memperkirakan efek jangka panjang terhadap kebijakan negara. Jurnal ini
memfokuskan pada timah sebagai bahan tambang dan juga ekosistem laut atau
tempat nelayan mencari nafkah sebagai gambaran keadaan lingkungan sekitar
daerah tambang. Yang menjadi permasalahan utama dalam pengaturan kebijakan
pertambangan adalah dimana kebijakan-kebijakan ini tidak jarang berbenturan
kepentingan para penguasa hanya disebabkan oleh motif individu. Sehingga,
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perlunya konsistensi, kekuatan hukum serta politik yang lebih kokoh bagi para
penguasa untuk menempa pembangunan ekonomi yang menyejahterakan
masyararakat

Indonesia.

Penting

dalam

dunia

pertambangan

untuk

memperhatikan kajian zonasi, daya dukung tampung, valuasi ekonomi antar
sektor dan tidak hanya menguntungkan pihak perusahaan saja.
Apabila dikaitkan dengan jurnal ini, kurang lebih permasalahan yang
dialami hampir sama di sektor pertimahan, dan akar permasalahannya pun sama
yang berasal dari liberalisasi pertambangan, yaitu memberikan kelonggaran
terhadap perusahaan-perusahaan asing. Dalam hal ini Indonesia masih terlihat
tidak konsisten dalam pengaturan kebijakan pertambangan karena masih banyak
hal yang berbenturan dengan aspek lainnya. Sehingga, yang merasakan dampak
dari hasil pengimplementasian kebijakan pertambangan ini tidak hanya dirasakan
oleh perusahaan tambang yang bekerjasama dengan Indonesia, tetapi juga
masyarakat Indonesia yang terutama yang tinggal di daerah sekitar wilayah
pertambangan. Jurnal ini menyarankan agar pemerintah Indonesia memperhatikan
detil-detil ketika membentuk kebijakan seperti kajian zonasi, daya dukung
tampung dan tidak hanya memperhatikan keuntungan pihak kerjasama saja tetapi
juga untuk rakyat.16
Jurnal kedua yang berjudul Role of FDI in Developing Countries: Basic
Concepts and Facts menjelaskan mengenai sebuah pencapaian bagi negara-negara
di Asia Tenggara dalam mengeksploitasi investasi asing, khususnya pada tahun
16

Sandy Pratama, “Dimensi Ekonomi Politik dalam Dunia Pertambangan”, Vol 3. No 1 Tahun
2018.
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1990-an. Penanaman investasi asing di negara-negara berkembang merupakan
sebuah kesempatan untuk mengakselerasikan pertumbuhan ekonomi dan secara
berkala dapat bersaing dengan negara lainnya untuk menarik para investor asing.
Dalam negara berkembang, masalah yang terjadi biasanya adalah minimnya
produktifitas yang menjurus pada minimnya upah, sehingga investasi merupakan
terobosan untuk meninggalkan ketertinggalan negara-negara berkembang.
Investasi asing digunakan oleh negara berkembang juga sebagai tabungan negara,
akses teknologi secara internasional, meningkatkan efiensi dan memperluas arus
keluar sehingga dapat mencapai pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan
masyarakat.17
Sektor pertambangan menjadi sandaran bagi perekonomian di Indonesia,
dimana usaha ini mampu memberikan PDRB pada Indonesia dengan jumlah yang
signifikan. Jurnal dengan judul “Kebijakan Pertambangan: Regulasi untuk siapa?”
mempertanyakan dan memberikan berbagai perspektif perihal manfaat yang dapat
diberikan dari pengelolaan pertambangan di Indonesia dalam aspek kesejahteraan
masyarakat Indonesia. Keterlibatan negara dalam perekonomian domestik tak lain
untuk menghindari kegagalan pasar. Sehingga, ketika kebijakan dibentuk dalam
rangka menghindari kegagalan pasar, munculah pertanyaan untuk siapakah
kebijakan negara pada perekonomian negara? State centered atau society

17

Chaudhuri. Sarbajit, Mukhopadhyay. Ujjaini, “Role of FDI in Developing Countries: Basic
Concepts and Facts”, University of Calcutta, Behala College, 10.1007/978-81-322-1898-2_2,
(2014),
https://www.researchgate.net/publication/300251508_Role_of_FDI_in_Developing_Countries_Ba
sic_Concepts_and_Facts, diakses pada tanggal 20 Februari 2019.
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centered? Penulisan ini membawa diskusi yang disesuaikan dengan kondisi
faktual Indonesia.18
Pertama ada perspektif negara kesejahteraan, dimana industrialisasi
dijadikan

sebagai

indikator

pertumbuhan

ekonomi

untuk

mendapatkan

kesejahteraan masyarakat. Sebagai contoh, Indonesia yang menganut konstitusi
1945 dengan poin menyejahterakan masyarakat, didukung dengan kegiatan
industrialisasi pada masa Orde Baru. Berdasarkan pandangan Flora (1986)
terdapat dua dimensi infrastruktur institusional yaitu, i) tingkat penetrasi negara
pada institusi kesejahteraan dan ii) tingkat diferensiasi refleksi sosial dari institusi
kesejahteraan. Kedua, perspektif dominasi negara (state centered) yang
melibatkan peran negara dalam perekonomian. Ketiga, perspektif ekonomi politik
yang menekankan pemenuhan kebutuhan konsumsi masyarakat yang dapat
melibatkan aktor lain di luar negara. Perspektif ketiga ini juga berkaitan dengan
teori ekonomi Neo-Klasik yang memahami subsistem sosial, yaitu subsistem
politik dengan ekonomi.19
Keempat, kerangka regulasi pengusahaan pertambangan Indonesia.
Regulasi pertambangan di Indonesia sudah ditetapkan melalui UUD 1945 Pasal
33 Ayat 3 yang menegaskan bahwa sumber daya alam di Indonesia diwujudkan
untuk kesejahteraan masyarakat Indonesia yang kemudian dituangkan dalam UU
No. 4 Tahun 2009. Sehingga, tidak ada kepentingan-kepentingan tertentu yang
dikhususkan dalam pembuatan regulasi mengenai sumber daya alam. Dalam
analisa mengenai perspektif state centered merupakan komparasi kondisi faktual
18
19

Ibid,
Ibid.
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berupa kepentingan antar negara dan swasta pada regulasi berdasarkan indikator
concern, assumption, regulation dan role of

state. Sedangkan, inkonsistensi

regulasi pertambangan Indonesia menjelaskan bahwa adanya konsep clientelistic
sebagai kebijakan yang mendukung klien untuk tetap mengikuti rezim
pemerintah.
Misalnya dalam kasus pertambangan, BUMN bergerak dalam bidang
pertambangan cenderung menjadi pengeruk uang untuk kepentingan bersama.
Namun, konsep clientelistic dimana keberpihakan pada klien agar tetap
mendukung regulasi di Indonesia masih terlalu memihak pada klien. Sehingga,
Indonesia cenderung mengikuti kemauan klien dibandingkan menegaskan regulasi
untuk pihak MNC. Jurnal ini memperlihatkan dilematis bagi sektor pertambangan
melalui kebijakan sektor pertambangan yang menunjukkan inkonsistensinya
terhadap pengusaha. Inkonsistensi negara ini mengakibatkan semakin lemahnya
suatu negara dan sulit untuk mencapai kesejahteraan masyarakatnya.20
Jurnal ketiga yang berjudul The Economic Journal: The Take-Off Into Self
Sustained Growth karya Rostow menjelaskan bagaimana negara take-off bisa
menjadi negara yang berkembang dengan sendirinya. Dalam jurnalnya dijelaskan
bahwa kondisi negara Take-off masih berada dalam tahap perencanaan untuk
merubah nasib negara dalam dua hingga tiga dekade. Perubahan ini meliputi
kondisi sosial dan ekonomi yang akan bertransformasi. Untuk menghadapi
perubahan ini, negara membutuhkan investasi lebih banyak yang merubah teknik

20

Said. Moh, “Universitas Brawijaya. Jurnal Ilmiah Administrasi Publik (JIAP)”, JIAP Vol. 3, No.
3, pp 184-190, ISSN 2302-2698, (2017) file:///Users/premiereshouse/Downloads/719-2685-1PB.pdf, diakses pada tanggal 26 Maret 2019
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produksi dan alur pendapatan sehingga dapat mempengaruhi pendapat perkapita.
Kelompok-kelompok berkuasa diwajibkan untuk membawakan dampak positif
dari luar. Teori ini juga membutuhkan perubahan secara intitusional, politik dan
ekonomi agar lebih inovatif setelah menerima investasi dari luar.21
Dalam kasus ini Indonesia digambarkan sebagai negara Take-off yang
masih membutuhkan bantuan perusahaan asing untuk merubah nasib sosial dan
ekonomi negara, mulai dari bantuan teknik produksi, alur pendapatan dan juga
memperoleh teknologi dalam mengelola hasil tambang Indonesia. Newmont
Corporation sebagai salah satu perusahaan tambang raksasa memberikan investasi
salah satunya di Batu Hijau, Nusa Tenggara Barat dengan nama PT Newmont
Nusa Tenggara. Peran pemerintah Indonesia sangat dibutuhkan untuk mengontrol
perusahaan ini untuk menyerap potensi yang positif dan menghindari potensi
negatif yang akan ditimbulkan. Pemerintah diharapkan memberikan pengaruh
terhadap negaranya agar dapat menerima perubahan-perubahan dari suntikan
investasi, tentunya untuk meningkatkan inovasi negara.22

1.5.2

Kerangka Pemikiran
Topik Dinamika Kondisi Domestik Indonesia Tahun 2009-2018

Mendorong Kebijakan Pertambangan dalam Mempengaruhi Kinerja Newmont
Corporation, Amerika Serikat merupakan salah satu isu Hubungan Internasional
yang

21

memiliki

keterkaitan

dengan

kehidupan

keberlangsungan

sektor

W. W. Rostow, The Take-Off Into Self-Sustained Growth, The Economic Journal, Volume 66,
Issue 261, 1 March 1956, Pages 25, https://doi.org/10.2307/2227401, diakses pada tanggal 15
Oktober 2019.
22
Ibid.
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pertambangan Indonesia saat ini. Newmont Mining Corporation sebagai salah
satu MNC melakukan interaksi langsung dengan pemerintah Indonesia melalui
perjanjian Kontrak Karya yang disepakati pada tahun 1986. Selama di Indonesia,
Newmont dengan nama PT Newmont Nusa Tenggara dan perusahaan tambang
asing

lainnya

mengalami

rintangan

melalui

ketidakpastian

kebijakan

pertambangan Indonesia. Kini, salah satu saham perusahaan tambang dengan
produksi terbesar di seluruh dunia sepenuhnya menjadi milik Medco Energy
Indonesia dengan mengganti nama menjadi PT Amman Mineral Nusa Tenggara.
Dalam penelitian ini penulis menggunakan dua teori dan tiga konsep.
Untuk teori penulis menggunakan Teori Pembangunan dan Teori Analisa
Kebijakan Publik. Untuk konsep penulis menggunakan konsep-konsep seperti
FDI

(Foreign

Direct

Investment),

OLI

(Ownership,

Localization,

Internationalization) dan MNC (Multi-national Corporation). Teori dan konsep
ini digunakan untuk mengkolaborasikan kondisi negara berkembang dengan
kebijakan pemerintah melalui bantuan investasi dari negara yang lebih maju.
Teori Pembangunan oleh Rostow berasal dari konsep modernisasi yang
merupakan penjelasan dari perubahan sosial. Terdapat dua hal yang menjadi fokus
dari teori ini, yaitu adalah frequent social change atau perubahan sosial yang
berkala dan development atau pembangunan. Teori ini juga digabungkan dengan
konsep pertumbuhan ekonomi yang digambarkan melalui tahapan-tahapan dalam
The Economic Growth yang memandang pertumbuhan secara linear. Terdapat 5
tahapan, tahap pertama The Traditional Society dimana sistem ekonomi dikuasai
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sektor agrikultur dengan cara pengolahan yang masih tradisional dan tingkat
produksi masih rendah.
Tahap kedua, The Preconditions for Take-Off, pertumbuhan semakin
dinamis dimana sudah lebih banyak investasi dan merupakan masa dari revolusi
industri yang membutuhkan pertumbuhan agrikultur dan membutuhkan tenaga
kerja lebih banyak untuk mendukung kegiatan produksi. Tahap ketiga, Take Off,
dimana kondisi ekonomi semakin dinamis, industri, tabungan dan investasi
semakin meningkat dan membantu dalam membangun ekonomi nasional dan
pertumbuhan ekonomi. Tahap keempat, Drive to Maturity, dimana industriindustri semakin dewasa dalam memproduksi teknologi seperti elektronik atau
komputer hingga menjadi langkah untuk ekspansi produk, sehingga pertumbuhan
ekonomi semakin membaik disini. Tahap kelima, The Age of High Mass
Consumption dimana merupakan langkah terakhir dari teori ini yang
menggambarkan sebagian besar dari masyarakat hidup dengan kondisi ekonomi
yang baik, contohnya adalah negara-negara yang ada di barat atau utara.23
Dalam penulisan ini, penulis memfokuskan Teori Pembangunan pada
tahapan Take Off, dimana kondisi ekonomi semakin dinamis, dinama industri,
tabungan dan investasi semakin meningkat dan membantu dalam membangun
ekonomi nasional dan pertumbuhan ekonomi. Terdapat dua tipe sosial yang
berbeda, tipe pertama adalah membutuhkan perubahan besar terhadap kondisi
23
Dr. Jhon Gow, “Development Theory: Rostow’s Five-Stage Model of Development and 1st
Relevance In Globalization, School of Social Science Faculty of Education and Arts The
University
of
Newcastle
https://pdfs.semanticscholar.org/89da/96a65d5cda93fdbb0798d95d290ffa35fedc.pdf, diakses pada
tanggal 2 Oktober 2019.
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struktur sosial dan politik dan juga nilai sosial yang lebih efektif. Tipe kedua
kondisi didorong oleh proses ekonomi. Hal ini distimulasikan karena revolusi
politik negara sehingga memicu industri-industri untuk berinovasi dalam
menggunakan teknologi.24
Menurut Teori Kebijakan oleh Willam N. Dunn, terdapat siklus yang
digambarkan dengan model kerangka. Pertama, dalam kerangka Teori Analisa
Kebijakan Publik terdapat Policy Problems yang merupakan isu yang tidak
disadari, nilai dan kesempatan sebagai pengetahuan untuk memperbaiki dan
mencapai sesuatu melalui public action. Kedua, Expected Policy Outcomes,
merupakan konsekuensi dari satu atau lebih kebijakan alternatif yang dibentuk
untuk menyelesaikan masalah. Tahap ini merupakan tahap untuk membayangkan
kejadian yang ditimbulkan dari kebijakan yang dibuat.25
Ketiga, Preferred Policies, yaitu kebijakan sebagai solusi dari masalah.
Kebijakan yang sudah dibuat tidak hanya menyelesaikan masalah tertentu, tetapi
juga mengangkat nilai, keuntungan dan efisiensi dari kebijakan. Keempat,
Observed Policy Outcomes,

melihat

atau

mengobservasi

dampak

dari

implementasi Preffered Policy baik di masa kini maupun masa lalu. Kelima,
Policy Performance, yaitu hasil kebijakan dapat berkontribusi terhadap masalah,
sehingga timbul pertanyaan seperti: apakah kebijakan yang sudah dibuat dapat
24
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(Cambridge:1990),
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onepage&q&f=false, diakses pada tanggal 2 Oktober 2019.
25
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menangani isu dan memberikan manfaat-manfaat yang sepadan, termasuk dampak
jangka pendek maupun panjang? Dalam teori ini juga dijelaskan bahwa tidak ada
kebijakan yang sempurna, sehingga ada yang bisa menyelesaikan masalah dan ada
juga yang tidak.26
Untuk mengaitkan poin-poin tahapan Teori Kebijakan oleh William N.
Dunn, terdapat metode analisa. Pertama, Problem Structuring, merupakan cara
yang digunakan untuk membuat informasi mengenai masalah yang perlu
diselesaikan. Hal ini mengaitkan Observed Policy Outcomes yang merupakan
pengamatan terhadap kebijakan masa kini atau masa lalu untuk mengetahui Policy
Problems. Kedua, Forecasting, merupakan suatu cara supaya Policy Problems
dapat menemukan informasi mengenai Expected Policy Outcomes. Ketiga,
Prescription, dari Expected Policy Outcomes muncul sebuah rekomendasi untuk
menemukan kebijakan yang diharapkan pada Preffered Policy. Keempat,
Monitoring, yaitu mengawasi hasil dari kebijakan atau Preffered Policy untuk
diobservasi yang merupakan Observed Outcomes. Kelima adalah Evaluation,
metode ini digunakan untuk mengamati nilai dan kegunaan yang terkandung
dalam suatu kebijakan ketika diobservasi, seperti Policy Performance dan
Expected Policy Outcomes.27
Teori Siklus Kebijakan membahas mengenai proses menganalisa
kebijakan yang tidak secara linear. Proses ini dimulai dengan perumusan masalah
dari hasil observasi kebijakan pada masa lalu dan masa sekarang. Hasil
26
27
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perumusan masalah kebijakan digunakan untuk meramal atau membayangkan
kebijakan yang diharapkan sehingga dari kebijakan yang diharapkan tersebut
memunculkan solusi kebijakan yang sudah sesuai dengan manfaat yang sepadan
termasuk dampak jangka pendek atau panjang. Solusi kebijakan kemudian
diobservasi. Dari hasil observasi tersebut maka akan memunculkan perumusan
masalah yang baru. Selanjutnya adalah evaluasi yang digunakan untuk
mengevaluasi kebijakan harapan dan performa kebijakan. Teori ini disesuaikan
dengan Teori Pembangunan sebagai langkah-langkah pemerintah dalam
mengambil kebijakan yang merupakan dari implikasi situasi ekonomi dan politik
yang sedang berlangsung.
Pendekatan pertama adalah konsep FDI (Foreign Direct Investment). FDI
ini merupakan bagian dari teori Ekonomi Neo-Klasik. Pada pengertiannya, teori
ini

selalu

bersinggungan

dengan

penawaran

dan

permintaan

untuk

memaksimalkan profit. Teori ini dicetus oleh William Stanley Jevons, Karl
Menger dan Léon Walras pada Abad 19 untuk menengahi kritik antara pandangan
ekonomi klasik dengan pandangan Marx. Berdasarkan buku Pengantar Ekonomi
Makro karya N. Gregory Mankiw, pertumbuhan ekonomi suatu negara tidak
hanya didukung dengan tabungan negara saja melainkan juga dengan modal
asing. Sehingga kita ketahui bahwa investasi asing merupakan salah satu cara
yang digunakan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi suatu negara.28

28
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Di satu sisi, tiap penanaman investasi asing memiliki harapan agar
mendapatkan keuntungannya kembali. Pada hakikatnya, investasi asing
sebenarnya akan lebih menguntungkan bagi negara pemilik modal. Investasi asing
tidak termasuk dalam PDB, karena bukan pendapatan langsung untuk negara
melainkan untuk negara yang menginvestasikan di negara tujuan.
Situasi seperti ini, yaitu dalam rangka meningkatkan pertumbuhan
ekonomi dalam negara berkembang menjadi rujukan para ahli ekonomi dalam
menyarankan masuknya investasi asing ke dalam negara atau salah satunya
dengan dibantu dengan Bank Dunia (organisasi internasional yang memperoleh
dana dari negara maju seperti Amerika Serikat untuk meminjamkan kepada
negara-negara berkembang). Dengan cara ini, pinjaman dari Bank Dunia dapat
digunakan atau diinvestasikan dalam pembangunan infrastruktur dalam negara
seperti sistem irigasi, pusat pendidikan, pembentukan jalan dan berbagai investasi
lainnya.29
Berangkat dari konsep internationalization, menurut Dunning, terdapat
tiga syarat internasionalisasi: OLI (Ownership, Location, internationalization).
Ownership bicara mengenai kemampuan menguasai pasar yang diperoleh dari
kekuatan dan karakteristik pemilik modal. Location yaitu tempat baru yang lebih
menguntungkan dari lokasi lama. Selanjutnya adalah Internationalization, yaitu
arus perpindahan FDI harus dijalankan sesuai dengan logika internasionalisasi
aktifitas MNC.30
29
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Terdapat 4 karakteristik utama dalam MNC yaitu beroperasi di lebih dari
dua negara (host country), sedangkan home country berasal dari negara aslinya
supaya negara asal MNC dapat menciptakan strategi bisnis yang perlu dilakukan
untuk meningkatkan bisnis melalui research and development, lintas batas negara
dan terjadi perpindahan FDI.31
Konsep OLI pada MNC ini juga erat kaitannya dengan FDI (Foreign
Direct Investment) yang bertujuan untuk melakukan ekspansi dan melakukan
integrasi vertikal. Pada umumnya, MNC memberikan kepemilikannya berupa
fasilitas pada anak perusahaan seperti yang dikatakan oleh Spero dan Hart. MNC
(Multi National Corporation) memiliki tujuan untuk melakukan ekspansi maupun
perluasan cakupan eksistensi perusahaan tersebut di lebih dari satu negara. MNC
erat kaitannya dengan Comparative Advantage yang merujuk pada dua hal yang
berlawanan, yaitu anti-trade dan free-trade. MNC sendiri bergerak secara
ekspansif untuk memaksimalkan profitnya. Berdasarkan Location Theory, MNC
besar dalam negara maju menggunakan kesempatannya untuk mendapatkan
keuntungan

sebanyak-banyaknya

yaitu

menggunakan

potensi

di

negara

berkembang, dimana biaya yang dikenakan juga lebih murah.32
Potensi melalui investasi di negara berkembang memiliki empat hal: bahan
mentah, upah buruh murah, pasar yang masih dilindungi dan belum tersentuh, dan
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biaya transportasi yang lebih murah. Apabila potensi-potensi tersebut tidak ada,
maka pengoperasian dari MNC juga bisa terhambat.
Teori Pembangunan, Teori Kebijakan, Konsep FDI, OLI dan MNC
merupakan kerangka pemikiran dari topik “Dinamika Ekonomi-Politik Indonesia
dan Kebijakan Pertambangan Tahun 2009-2018. Studi Kasus: Newmont Mining
Corporation”. Keterkaitan 2 teori dan 3 konsep tersebut ditunjukkan melalui Teori
Pembangunan yang menggambarkan situasi dan kondisi domestik negara
berkembang yang masih mengupayakan kemajuan ekonomi dengan bantuan
investasi dari perusahaan negara maju.
Masuknya perusahaan asing ke negara berkembang tetap harus
mendapatkan kontrol pemerintah melalui kebijakan agar tidak melampaui batas.
Kebijakan juga menjadi alat bagi pemerintah untuk menangani isu-isu yang perlu
diselesaikan. Sehingga, Teori Analisa Kebijakan Publik mendorong komponenkomponen dari lembaga negara untuk mendukung pembangunan domestik. Untuk
menjelaskan perusahaan asing dari negara maju, penulis menggunakan konsep
FDI sebagai alur masuknya investasi dari negara maju ke negara berkembang
dimana terdapat hubungan yang saling menguntungkan antar kedua negara.
Kemudian, OLI yang menjadi kesempatan bagi MNC melebarkan sayapnya
melalui peluang bisnis. Terakhir, MNC yang menggambarkan karakteristik dari
MNC itu sendiri.
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1.6 Penelitian dan Teknik Pengumpulan Data
1.6.1

Metode Penelitian
Penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Dalam metode kualitatif

terdapat tiga tahap pengumpulan data menurut John W. Cresswell, yaitu
observasi, wawancara dan dokumen yang kemudian dianalisa untuk hasil yang
bersifat deskriptif yang sesuai dengan kerangka pemikiran atau teori dan konsep.33
Untuk menganalisa menurunnya kinerja Newmont Mining Corporation selama
beroperasi di Indonesia yang disebabkan dinamika kondisi ekonomi politik dan
kebijakan pertambangan tahun 2009-2018 adalah melalui studi kasus, yaitu
dengan analisa komprehensif dari sebuah kasus.34 Dari analisa tersebut, hasil data
adalah data deskriptif yang digunakan untuk mendeskripsikan ciri-ciri dan elemen
dari sumber data yang didapatkan melalui studi pustaka, wawancara dan
observasi.35

1.6.2 Teknik Pengumpulan Data
Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah melalui studi dokumen
(buku, jurnal, website, laporan resmi), wawancara dan observasi.36 Setelah datadata dikumpulkan, penulis menggunakan metode analisa triangulasi data untuk

33
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menggabungkan atau mengkolaborasikan data-data yang sudah didapat untuk
menjawab tujuan penelitian.

1.7 Sistematika Pembahasan
Penulisan karya ini dimulai dari
Bab I membahas mulai dari latar belakang, identifikasi masalah,
pembatasan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, kajian literatur, kerangka
pemikiran, metode penelitian, teknik pengumpulan data hingga sistematika
penulisan.
Bab II berjudul “Faktor Ekonomi dan Politik yang Mempengaruhi
Pemerintah Indonesia dalam Mengambil Kebijakan Pertambangan tahun 20092018”. Di dalam Bab II, penulis akan menjelaskan faktor-faktor tersebut mulai
dari pemaparan kondisi ekonomi dan politik yang berpengaruh terhadap
perkembangan sektor tambang di Indonesia, dan menjelaskan hubungan antara
Newmont Corporation dengan Pemerintah Indonesia selama beroperasi di Batu
Hijau, Sumbawa.
Bab III berjudul “Dinamika Kebijakan Pertambangan 2009-2018 terhadap
Kinerja Newmont Mining Corporation di PT Newmont Nusa Tengga. Pada Bab
ini penulis dampak dari faktor-faktor yang sudah dijelaskan pada Bab II terhadap
dibuatnya kebijakan pertambangan yang dimana kebijakan pertambangan ini
berpengaruh terhadap kinerja perusahaan tambang asing, Newmont Mining
Corporation. Selain itu, pada Bab III penulis juga memaparkan data hasil
wawancara penulis kepada pihak Newmont mengenai tanggapannya terhadap
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kebijakan pertambangan Indonesia tahun 2009-2018. Sehingga akhir dari Bab III
merupakan analisa penulis (triangulasi data) dari data-data studi pustaka,
wawancara, observasi.
Bab IV menjelaskan kesimpulan atau jawaban dari pembatasan masalah
untuk mencapai tujuan penelitian ini.

