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                                           BAB I 

                                 PENDAHULUAN 

 

 

1.1 Latar Belakang 

“Saya yakin jika Freeport mampu diselesaikan maka persoalan yang 

dihadapi bangsa Indonesia tinggal yang kecil-kecil. Sebab masalah terbesar 

bangsa ini sejatinya adalah bermuara di Freeport, karena itu bagian dari bentuk 

penjajahan ekonomi bagi bangsa Indonesia (Amien Rais-Ketua DKP 

PAN).”
1
Indonesia merupakan Negara yang berdaulat dalam politik dan Negara 

yang kaya akan sumberdaya alam, terutama di sektor pertambangan. Sebagai 

negara yang berdaulat tentu Indonesia memiliki kekuasaan untuk mengelola dan 

mengembangkan diri dalam berbagai aspek demi kemajuan bangsa dan 

kesejahteraan rakyat. 

Dalam rangka memajukan ekonomi Indonesia, pada masa orde baru  

Indonesia secara resmi menganut sistem ekonomi campuran dalam kerangka 

Pancasila yang pada prakteknya cenderung liberal
2
, hal ini ditandai dengan 

berlakunya kebijakan  UU No. 11 tahun 1967 tentang Undang-Undang 

Penanaman Modal Asing (UU PMA) yang dikeluarkan oleh presiden Soeharto. 

Dengan berlakunya UU PMA, Investor asing yang pertama melakukan kontrak 

                                                             
1https://www.viva.co.id/berita/politik/742524-amien-rais-freeport-bentuk-penjajahan-bagi-

indonesia 
2https://www.academia.edu/29038203/PERKEMBANGAN_EKONOMI_DI_INDONESIA_perke

mbangan_ekonomi_di_indonesia 
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untuk berinvestasi di Indonesia adalah PT. Freeport
3
. Sejak PT. Freeport 

beroperasi di Indonesia pada tahun 1967 hingga sekarang (selama 51 tahun) 

stengah abad, Freeport meninggalkan rekam jejak yang buruk. Terjadi 

pelanggaran HAM (Hak Asasi Manusia), kerusakan lingkungan, pembayaran 

pajak dan royalti yang tidak maksimal. 

Siapa pun presiden yang berkuasa seolah tidak berdaya ketika berhadapan 

dengan Freeport. Freeport menjadi berkuasa dan negara menjadi lemah. Salah satu 

hal yang membuat Freeport berkuasa adalah melalui rezim Kontrak Karya 

generasi 1 (KK-1) yang ditandatangani pada 7 April 1967, dimana dalam kontrak 

karya tersebut posisi Freeport setara dengan negara. Berdasarkan kontrak karya 

tersebut Prof. Mahfud MD pernah mengatakan bahwa, “Pemerintah Indonesia 

telah tersandera oleh Kontrak Karya (KK) sehingga tidak mampu berbuat apa-apa 

selama 50 tahun lebih oleh PT. Freeport Indonesia”. Sehingga selama stengah 

abad lebih Freeport menjajah Indonesia dan menambang Emas, Tembaga di 

gunung Grasberg Timika-Papua.  

Dalam upaya menguasai Freeport dan menegakkan Konstitusi, pemerintah 

Indonesia telah resmi mengeluarkan kebijakan larangan ekspor mineral pada 12 

Januari 2014 melalui Peraturan Pemerintah No 1 tahun 2014.
4
Ada tiga point 

penting sebagai syarat yang harus dipenuhi Freeport agar bisa mengeskpor 

kembali mineral, yaitu: perubahan Kontrak Karya (KK) menjadi Izin Usaha 

Pertambangan Khusus (IUPK), Divestasi saham 51 persen, membangun fasilitas 

                                                             
3Paharizal, S.Sos., M.A.&Ismantoro Dwi Yuwono, S.H., 2016, FREEPORT: fakta fakta yang 

disembunyikan, Jakarta: PT.BUKU SERU, halaman. 82. 
4https://finance.detik.com/energi/d-2465006/ekspor-tambang-mentah-resmi-dilarang-pemerintah-

yakin-tak-ada-phk 
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Smelter selama 5 tahun. Kebijakan tersebut merupakan bentuk upaya Indonesia 

untuk menegakkan kedaulatan ekonomi dan melepaskan diri dari cengkraman 

ketergantungan pada negara asing, agar dapat mengelola dan mengembangkan 

sumber daya alamnya secara mandiri. 

Sesungguhnya kebijakan tentang pembangunan smelter ini pernah 

dikeluarkan sejak pemerintahan Presiden Soesilo Bambang Yudhiyono (SBY) 

melalui UU No 4/2009 tentang minerba. UU Minerba mewajibkan semua 

perusahaan tambang membangun Smelter agar memiliki multiplier effect bagi 

pembangunan, namun PT. Freeport Indonesia mengabaikan kebijakan ini. 

Kemudian rezim Presiden Joko Widodo yang baru telah meneruskan amanat UU 

Minerba dengan  beberapa point kebijakan yang lain. 

Smelter merupakan fasilitas pemurnian emas yang hendak didirikan di 

Timika-Papua demi efektivitas dan efisiensi pengelolaan ekonomi yang dapat 

memberi keuntungan bagi Indonesia. Kebijakan Ini berkaca dari pengalaman 

masa lalu yang dalam mengelola dan pemurnian konsentrat emas selama ini 

Freeport mengirim konsentrat tembaga ke dua smelter besarnya di PT.Smelting 

Gresik, Jawa Timur dan Atlantik Copper di Spanyol. Sekitar 60% konsentrat 

tembaga Freeport dikirim ke Atlantik Copper dan sisanya sebanyak 37% di kirim 

ke PT. Smelting Gresik. Tahun 2002 misalnya, Freeport Mengirim 1.016.700 

metrik ton dan 964.400 metrik ton konsentrat tembaga ke Atlantik Copper. 

Sementara itu, pengiriman konsentrat tembaga ke PT.Smelting Gresik sebesar 719 
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ribu metrik ton (2002) dan 824 ribu metrik ton (2003)
5
, sehingga hal ini 

menyebabkan Indonesia mendapat keuntungan yang minim. 

6
Sejak tahun 2012 pemerintah telah mengabarkan bahwa akan 

diberlakukannya UU tentang pembangunan smelter. Pemerintah menganjurkan 

agar perusahan tambang segera membangun smelter, karena ditahun 2014 akan 

diberlakukan pelarangan ekspor mineral mentah. Terbukti pada hari minggu, 12 

Januari 2014 pemerintah mulai memberlakukan pelarangan ekspor mineral 

mentah dan diperkirakan 5-6 tahun lagi smelter  akan bisa beroperasi. 

Pembangunan Smelter diwajibkan bagi seluruh perusahan tambang di 

Indonesia, baik perusahan besar maopun kecil. Sampai sekarang baru 30% 

perusahaan yang sudah membangun Smelter. Jumlah fasilitas Smelter yang 

sedang dibangun baru sebanyak 71 Smelter, meliputi: 35 pabrik Nikel, 6 pabrik 

bauksit, 8 pabrik besi, 3 pabrik mangan, 11 pabrik zircon, 4 pabrik seng, dan 4 

pabrik zeolite. Krisis ekonomi global dan kejatuhan harga komoditas tambang 

ikut andil dalam memperlambat pembangunan proyek smelter. 

Dengan demikian penulis melihat berdasarkan latarbelakang masalah dan 

judul “Ekonomi Politik Pembangunan Smelter Freeport Di Timika-Papua”, 

penulis ingin meneliti lebih lanjut tentang bagaimana kebijakan ekonomi politik 

Indonesia untuk kemandirian dari negara asing? sehingga ini menjadi landasan 

untuk penulis melakukan penilitian. 

                                                             
5Ferdy Hasiman, FREEPORT: bisnis orang kuat vs kedaulatan negara, PT kompas media 

nusantara,jakarta,2019,halaman 250. 

https://www.voaindonesia.com/a/perusahaan-tambang-wajib-bangun-smelter/1795375.html 

https://www.voaindonesia.com/a/pemerintah-terbitkan-aturan-baru-soal-minerba/3674675.html 

http://www.kemenperin.go.id/artikel/4287/Izin-Pembangunan-Smelter-Berbelit-belit 

 

https://www.voaindonesia.com/a/perusahaan-tambang-wajib-bangun-smelter/1795375.html
https://www.voaindonesia.com/a/pemerintah-terbitkan-aturan-baru-soal-minerba/3674675.html
http://www.kemenperin.go.id/artikel/4287/Izin-Pembangunan-Smelter-Berbelit-belit
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1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latarbelakang masalah dan judul yang sudah ditentukan maka 

akan diambil suatu formulasi atau rumusan masalah, yaitu sebagai berikut, 

bagaimana pemerintah Indonesia Mengambil Kebijakan Ekonomi Politik  

Pembangunan Smelter Freeport  Di Timika-Papua? 

 

1.3 Tujuan dan Manfaat penelitian 

1.3.1 Tujuan Penilitian 

Dengan tujuan penilitian ini dapat  menjawab satu pertanyaan penting 

yang menjadi fokus dari rumusan masalah diatas yaitu, Bagaimana Pemerintah 

Indonesia mengambil Kebijakan Ekonomi Politik  Pembangunan Smelter 

Freeport  Di Timika-Papua? ,kemudian untuk mencapai suatu hasil yang 

maksimal. 

 

1.3.2 Manfaat Penilitian 

Manfaat penelitian, keniscayaan akan mengoptimalkan beberapa manfaat 

dari hasil penelitian, yang mana melihat dari dua sudut pandang, yaitu dari sudut 

pandang Akademik dan Praktis. 

a. Manfaat Akademisi 

Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan (insight) dan 

pengetahuan yang luas secara inovatif maupun kreatif, terutama bermanfaat 

sebagai bahan penunjang bagi Jurusan Ilmu Hubungan Internasional Universitas 

Muhammadiyah Malang, dan dijadikan sebagai dasar perbandingan bagi 
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penelitian-penelitian berikutnya, kaitannya kebijakan ekonomi politik Indonesia 

dan pembangunan smelter. 

a. Manfaat Praktis 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan atau masukan 

signifikan dan bermanfaat kepada pemerintah maupun lembaga-lembaga yang 

ada, terutama dalam upaya memahami kebijakan ekonomi politik pemerintah 

Indonesia terhadap PT. Freeport Indonesia untuk pembangunan smelter di 

Indonesia. 

 

1.3 Penelitian Terdahulu 

 Sebelumnya, untuk dapat mengetahui bagaimana hubungan ekonomi 

politik Indonesia dan pembangunan smelter Freeport di Timika-Papua, maka 

penulis mencoba membandingkan penilitian ini dengan peneliti-peneliti terdahulu, 

yaitu: berdasarkan penilitian dari Chandra Oktavia yang berjudul:“Kepentingan 

Indonesia Dalam Mengeluarkan Kebijakan Larangan Ekspor Mineral Mentah” 

menjelaskan bahwa, kepentingan Indonesia dalam mengeluarkan kebijakan 

larangan ekspor mineral mentah adalah karena mineral mentah memiliki harga 

yang lebih rendah untuk diekspor. Eksploitasi tambang secara besar-besaran lalu 

diekspor tanpa pengolahan dan pemurnian membuat Indonesia tidak mendapat 

hasil yang maksimal. Oleh karena itu keputusan untuk melarang ekspor mineral 

mentah diharapkan sumber daya mineral dapat diolah oleh Indonesia sehingga 

dapat meningkatkan nilai tambah bagi Indonesia. Keuntungan dapat dicapai lebih 

maksimal jika Indonesia mengolah mineral tersebut sebelum diekspor 
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dibandingkan hanya mengekspor mineral mentah karena akan menghabiskan 

sumber daya mineral secara masif. Berdasarkan penilitian ini penulis melihat 

perbedaan bahwa penilitian ini lebih pada menganalisa kebijakan kepentingan 

ekonomi Indonesia, sementar penilitian penulis lebih pada kebijakan ekonomi 

politik  pemerintah Indonesia terhadap Freeport. 

Dan selanjutnya berdasarkan penilitian dari Mifta Faris Abbas yang 

berjudul upaya “Proteksi pemerintah daerah terhadap buah apel lokal di era 

pasar bebas” menemukan bahwa  penilitian ini menggunakan unit analisa sistem 

Internasional dalam hal ini kesepakatan perdagangan bebas antara negara-negara 

Asia tenggara dengan China yang dibentuk pada 2004 (ACFTA). Sementar 

penulis menggunakan unit analisa negara-bangsa, dengan demikian yang menjadi 

kesamaan dalam penilitian ini dengan penilitian penulis adalah bagaimana upaya 

proteksi yang dilakukan pemerintah batu untuk mengamankan produk lokal 

sehingga bisa diolah dan dikuasai oleh negara Indonesia. 

Kemudian dalam artikel Ibu Sri Nuryanti dengan judul “Dampak 

kebijakan proteksi terhadap ekonomi gula di Indonesia” dalam kesimpulannya 

menyatakan bahwa, kebijakan proteksi yang merupakan kombinasi tarif dan 

nontarif berhasil meningkatkan harga produsen, jumlah produksi, surplus 

produsen dan pendapatan petani serta menurunkan jumlah permintaan dan impor 

gula secara signifikan. Dengan demikian kaitannya dengan judul penilitian penulis 

adalah benar bahwa kebijakan proteksi merupakan langkah yang baik untuk 

meningkatkan dan melindungi ekonomi negara Indonesia dari dominasi Negara 

asing. 
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Tabel. 1.2 Tentang Peneliti-Peneliti Terdahulu 

 

No. 

 

Nama Peneliti 

 

Judul Penelitian 

 

Metodologi 

 

Pendekatan 

 

Hasil 

 

1. 

 

Chandra Oktavia 

 

Kepentingan Indonesia 

Dalam Mengeluarkan 

Kebijakan Larangan Ekspor 

Mineral Mentah 

 

 

Eksplanatif 

 

Perspektif 

Merkantilis,Prot

eksionisme 

Perdagangan 

 

Kepentingan Indonesia 

dalam mengeluarkan 

kebijakan larangan ekspor 

mineral mentah adalah 

karena mineral mentah 

memiliki harga yang lebih 

rendah untuk diekspor. 

2

2. 

 

Mifta Farid Abbas 

 

Upaya Proteksi Pemerintah 

Daerah Terhadap Buah Apel 

Lokal Di Era Pasar Bebas 

(Studi Pada Pemerintah 

Daerah Batu Atas Maraknya 

Buah Impor Pasca Acfta) 

 

Deskriptif 

 

 

Konsep 

Perdagangan 

Bebas, 

Perspektif 

Merkantilis 

 

Kesepakatan ACFTA 

berdampak negatif pada 

dinamika pasar domestik 

negara terkait walaopun 

tidak bisa pula dipungkiri 

adanya keuntungan dari 

kebijakan pasar tersebut. 

salah satu sektor di 

Indonesia yang terkena 

dampak perdagangan 

bebas ini adalah sektor 
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pertanian. Dengan 

dibukanya pintu 

perdagangan bebas,hasil 

pertanian impor asal 

China kemudian masuk ke 

pasar domestik Indonesia 

dan kemudia produk 

impor ini melahirkan 

persaingan baru dengan 

produk lokal. 

3

3. 

 

Sri Nuryanti 

 

Dampak Kebijakan 

Proteksi Terhadap 

Ekonomi Gula Di 

Indonesia 

 

Eksplanatif 

 

Ekonomi Mikro, 

Proteksionis 

 

Kebijakan proteksi yang 

merupakan kombinasi 

tariff dan nontariff 

berhasil meningkatkan 

harga produsen, jumlah 

produksi, surplus 

produsen dan pendapatan 

petani serta menurunkan 

jumlah permintaan dan 

impor gula secara 

signifikan 
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1.5. Kerangka Teori/Konsep 

 1.5.1 Dependensi  

Teori ketergantungan (Dependency Theory) adalah salah satu kelompok 

teori yang tergolong dalam teori struktural.
7
Teori ketergantungan merupakan 

kelompok yang mengkhususkan penelitiannya pada hubungan antara negara 

Dunia Pertama dan Dunia Ketiga. Teori  Ketergantungan yang pada awalnya 

memusatkan perhatian pada negara-negara Amerika Selatan adalah pandangan 

mereka yang membuka mata terhadap akibat dominasi ekonomi. Ini bisa dilihat 

dari tingginya utang kesenjangan sosial-ekonomi dari pembangunan di banyak 

negara Dunia Ketiga. 

 

Teori ini lebih berpengaruh kepada negara ketiga atau negara kurang maju 

dalam kerugiannya, dan negara maju justuru berpengaruh dalam keuntungannya. 

Ada dua hal yang dalam keberpengaruhan tersebut. Pertama negara bekas jajahan 

(negara ketiga) dapat menyediakan sumber daya manusia dan sumber daya alam, 

semua hal itu menjadi investasi yang menguntungkan bagi negara pertama 

                                                             
7Budiman Arief, Teori Pembangunan Dunia Ketiga (Jakarta, Gramedia Pustaka Utama 1996) 

 

Kesimpulan 

Kebijakan pemerintah Indonesia dalam melindungi dan menguasai sumber daya domestik merupakan langkah 

strategis untuk kemandirian dalam ekonomi agar tidak bergantung pada negara lain. 

http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Teori_ketergantungan&action=edit&redlink=1
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(penjajah atau negara maju). Kedua, negara kurang maju (negara ketiga) dapat 

menjadi pasar untuk hasil produksi negara maju dan hal ini adalah kegiatan 

eksploitasi yang menyebabkan negara-negara kurang maju mengalami kemiskinan 

terus menerus.  

Tokoh utama dari teori dependensi adalah Theotonio Dos Santos 

mendefinisikan bahwa ketergantungan adalah hubungan relasional yang tidak 

imbang antara negara maju dan negara miskin dalam pembangunan di kedua 

kelompok negara tersebut.
8
Dia menjelaskan bahwa kemajuan negara Dunia 

Ketiga hanyalah akibat dari ekspansi ekonomi negara maju dengan 

kapitalismenya. Jika terjadi sesuatu negatif di negara maju, maka negara 

berkembang akan mendapat dampak negatifnya pula. Sedangkan jika hal negatif 

terjadi di negara berkembang, maka belum tentu negara maju akan menerima 

dampak tersebut. Sebuah hubungan yang tidak imbang. Artinya positif-negatif 

dampak  berkembang pembangunan di negara maju akan dapat membawa dampak 

pada Negara berkembang. 

Teori ketergantungan memakai pendekatan struktural karena itu teori 

ketergantungan dapat digolongkan kelompok teori strukturalis. Dependency theory 

menekankan hubungan yang ada di dalam masyarakat seperti struktur sosial, kultur, 

ekonomi, dan politik. Asumsi yang mendasari teori ini adalah keterbelakangan dan 

pembangunan merupakan konsep yang saling terkait. Istilah ketergantungan digunakan 

untuk memberi tekanan bahwa kemajuan di masyarakat pusat (negara maju) merupakan 

keterbelakangan di daerah peripheral (negara dunia ketiga) diakibatkan oleh proses 

                                                             
8Mansour Fakih, Teori Pembangunan dan Globalisasi (Jakarta: INSISTPress, 2009) 

Ermawati, teori ketergantungan (Nim 1170750020) 
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sejarah yang disengaja, seperti kerangka teori dari pemikiran Marx tentang eksploitasi. 

Bahwa penyebab negara-negara tertinggal adalah karena  negara negara maju. Teori ini 

melihat ketidakseimbangan dalam hubungan antara Negara Dunia Ketiga dengan Negara 

Dunia Pertama karena mereka akan selalu berusaha menjaga aliran surplus ekonomi dari 

negara pinggiran ke negara sentral. Sebagai hasilnya, Negara Dunia Ketiga menjadi 

miskin, terbelakang, dan kondisi politik ekonominya tidak stabil. Hambatan yang paling 

besar bagi pembangunan di negara-negara dunia ketiga adalah karena mereka 

menyatukan diri dengan sistem internasional dan mengikuti hukum perkembangannya. 

Kapitalisme bukan kunci pemecahan masalahnya, melainkan penyebab dari timbulnya 

masalah ini (ketergantungan)
9
. 

Berdasarkan uraian tentang teori Dependensi diatas, jelaslah bahwa 

Freeport yang merupakan perusahaan asal Amerika Serikat yang notabene adalah 

negara dunia pertama atau negara sentral selalu berupaya untuk menjaga aliran 

surplus ekonomi dari negara pinggiran atau negara berkembang yaitu Indonesia, 

dengan demikian negara sentral (Amerika) semakin kaya dan negara pinggiran 

(Indonesia) semakin miskin dan bergantung pada negara maju. Karena itu penulis 

melihat bahwa kebijakan “Ekonomi Politik Pembangunan Smelter Freeport di 

Timika-Papua” merupakan kebijakan Negara Indonesia untuk lepas dari 

cengkraman ketergantungan Negara dunia pertama atau Negara maju dengan 

tujuan supaya sumber daya  bisa dapat dikelola secara mandiri dan maksimal oleh 

Negara Indonesia untuk kesejahteraan negaranya. 

 

 

                                                             
9Arief, Op. Cit., hal 73. 
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1.6 Metodologi Penelitian 

Metodologi penelitian adalah suatu cara strategis yang digunakan oleh 

peneliti untuk menemukan data yang diperlukannya. Maka dari itu, berdasarkan 

judul yang sudah ditentukan diatas tentang “Ekonomi politik Pembangunan 

Smelter Freeport Di Timika-Papua”, peneliti menggunakan metodologi sebagai 

berikut, 

1.6.1 Metode Penelitian 

Di dalam penelitian ini, penulis menggunakan jenis penelitian Deskriptif, 

dimana jenis penelitian ini dapat menggambarkan fenomena ekonomi dan politik 

yang terjadi di dalam suatu lingkungan kehidupan masyarakat, dengan suatu 

pendekatan untuk menjawab beberapa pertanyaan penting siapa, apa, dimana, 

kapan atau berapa?. Dengan menggunakan metode penelitian Deskriptif tersebut 

dapat mempermudah menganalisa fenomena sosial-ekonomi, dan politik yang 

terjadi di Indonesia. 

1.6.2 Teknik Analisa Data 

Teknik analisa data yaitu menentukan proses pencarian, pemilahan, dan 

pengolahan data yang digunakan dalam riset. Dengan demikian, berdasarkan judul 

yang telah ditentukan oleh Penulis, maka Penulis menggunakan teknik analisa 

data Deduktif, yaitu data mengenai fenomena yang diteliti  diujikan dengan teori 

sebagai basis analisis dalam riset yang mempengaruhi proses pembentukan 

hipotesa.  
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1.6.3 Teknik Pengumpulan Data 

Di dalam penelitian ini, berdasarkan judul yang telah ditentukan diatas, 

penulis menggunakan teknik pengumpulan data studi pustaka (library research), 

yakni mencari data melalui situs-situs resmi, buku-buku, jurnal, dan sebagainya 

yang berhubungan dengan permasalahan yang diangkat oleh penulis agar 

mempermudah memahami ekonomi politik Indonesia dan arah kebijakan 

pemerintah. 

           

1.6.4 Level Analisa 

Di dalam penelitian ini, berdasarkan judul yang telah ditentukan diatas 

tentang“Ekonomi Politik Pembangunan Smelter Freeport Di Timika-Papua”, 

Penulis menggunakan level analisa Negara-Bangsa. Dalam hal ini Negara sebagai 

aktor rasional melihat bahwa kebijakan pembangunan Smelter merupakan salah 

satu bentuk upaya Negara Indonesia untuk melepaskan diri dari cengkraman 

negara asing agar mandiri dan berdaulat dalam ekonomi sehingga tidak lagi 

bergantung pada Negara kapitalis. Kemudian penulis menggunakan Unit Analisa 

yaitu, kepentingan pemerintah Indonesia/Negara-Bangsa untuk membangun 

Smelter di Timika-Papua, Dan Unit Eksplanasi yaitu, kebijakan pemerintah 

Indonesia dan amanat Undang-Undang Minerba untuk membangun Smelter di 

Timika-Papua.  
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 1.6.4 Ruang Lingkup Penelitian 

a. Batasan Waktu 

Sejak pemerintah Indonesia mengeluarkan kebijakan pembangunan 

smelter melalui UU Minerba pada tahun 2009 sebagai salah satu syarat untuk PT. 

Freeport tetap berinvestasi di Indonesia  hingga terealisasi proses pembangunan 

Smelter pada tahun 2021. 

 

b. Batasan Materi 

     Sejak PT. Freeport di masa orde baru hingga Kebijakan Negara 

Indonesia untuk pembangunan smelter Freeport di Indonesia kususnya di Timika-

Papua sebagai langkah strategis untuk melepaskan diri dari cengkraman Negara 

asing dalam ekonomi dan untuk kemandirian Negara tersebut. 

 

1.7  Sistematika Penulisan 

Penulisan ini dijabarkan dalam beberapa bab. Pembagian bab akan 

disesuaikan dengan urutan kerangka pemikiran yang membentuk keseluruhan dari 

penilitian ini. Secara sederhana sistematika penulisan dalam penilitian ini 

digambarkan sebagai berikut:  
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Tabel 1.2 Sistematika Penulisan 

Judul Pembahasan 

BAB I PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

1.2 Rumusan Masalah 

1.3 Tujuan Dan Manfaat Penilitian 

1.3.1 Tujuan Penilitian 

1.3.2 Manfaat Penilitian 

1.4 Penilitian Terdahulu 

1.5 Kerangka Teori Dan Konsep 

1.5.1 Teori Dependensi 

1.6 Metodologi Penilitian  

1.6.1 Metode Penilitian 

1.6.2 Teknik Analisa Data 

1.6.3 Teknik Pengumpulan Data 

1.6.4 Ruang Lingkup Penilitian 

a. Batasan Waktu 

b. Batasan Materi 

1.7 Sistematika Penulisan 

BAB II WACANA PEMBANGUNAN SMELTER DI TIMIKA-PAPUA 

2.1  Pembangunan Smelter Freeport 

2.2  Pembangunan smelter siapa yang dirugikan? 
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2.3  Pembangunan smelter siapa yang diuntungkan?  

 

BAB III KEBIJAKAN EKONOMI POLITIK INDONESIA TERHADAP 

PT.FREEPORT  

3.1 Perubahan Kontrak Karya (KK) Menjadi Ijin Usaha Pertambangan Khusus 

(IUPK) 

3.2 Divestasi saham 51 % ke Pihak Nasional 

3.3 Pembangunan Smelter di Timika-Papua 

3.4 Upaya Menguasai PT.Freeport Indonesia 

 

BAB IV PENUTUP 

4.1 Kesimpulan 

4.2 Saran 

 

 

Daftar pustaka…………………………………………………………………………… 

Lampiran…………………………………………………………………………………. 

Daftar Gambar…………………………………………………………………………… 


