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Description :
Aktivitas pertambangan merupakan upaya untuk mencari, menggali, mengelola, memanfaatkan dan menjual bahan
galian. Dalam tesis ini, pertambangan lebih diartikan untuk energi di luar minyak dan gas bumi. Untuk mengaturnya,
Pemerintah menerbitkan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Mineral dan Batubara. Undang-Undang ini
untuk menggantikan Undang- Undang Nomor 11 Tahun 1967 tentang Ketentuan Pokok-Pokok Pertambangan yang
dinilai tidak mampu mengakomodir kepentingan negara. Tujuannya untuk menciptkan nilai tambah di dalam negeri.
Dalam peraturan baru tersebut, Pemerintah mewajibkan perusahaan pertambangan termasuk PT. Freeport Indonesia
untuk membangun fasilitas pengolahan dan pemurnian atau smelter dengan batas waktu yang ditentukan. Metode
penelitian yang digunakan ialah hukum normatif dengan mempelajari bahan pustaka, perundang-undangan dan hasil
tulisan ilmiah lainnya yang dianalisis untuk membuat kesimpulan apakah PT. Freeport telah melakukan perbuatan
melawan hukum atau tidak. Hasil penelitian menunjukan bahwa PT. Freeport Indonesia melakukan perbuatan melawan
hukum karena belum menyelesaikan pembangunan smelter dam masih mengekspor mineral mentah sampai tahun 2017.
Pemerintah Indonesia wajib menindak tegas perusahaan yang melakukan perbuatan melawan hukum sebagai bagian dari
upaya menciptakan kepastian dan keadilan hukum dengan mempertimbangkan kepentingan perekonomian nasional. 
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