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Divestasi 10 saham PT Newmont Nusa Tenggara periode divestasi 2006 dan 2007 senilai US$ 352 juta terancam buntu

(deadlock).  Janji  Pemda Nusa  Tenggara  Barat  (NTB)  agar  proses  pembayaran  saham senilai  hampir  Rp  3,5  triliun

rampung sebelum 30 Oktober 2009 tak akan terealisasi.

 

Sumber Investor Daily yang mengetahui proses divestasi saham Sumitomo Corp Jepang dan Newmont Mining Corp (NMC)

Amerika Serikat di NNT mengungkapkan, hingga saat ini PT Newmont Nusa Tenggara (NNT) belum sepakat dengan tiga

pemda di NTB dan PT Multicapital soal pembayaran saham perusahaan tambang emas dan tembaga itu.

 

“Sumitomo dan  NMC tak mau pembayaran  saham dengan cara  mencicil  atau  dibayar  dengan menggunakan dividen

perusahaan. Mereka  minta saham tersebut dibayar tunai tanpa syarat apa pun, aplaagi mereka telah memberi diskon

harga saham kepada pemda NTB dari semestinya US$ 391 juta menjadi US$ 352 juta,”  ujar sumber di Jakarta, Minggu

(25/10).

 

Sesuai keputusan majelis arbitrase pada 31 Maret 2009, tiga pemda di NTB, yaitu Pemprov NTB, Pemkab Sumbawa Barat,

dan Pemkab Sumbawa berhak membeli total 10% saham NNT. Ini terdiri atas 3% saham periode divestasi 2006 senilai

US$ 109 juta dan 7% saham periode 2007 sebesar US$ 282 juta. Karena  ketiga pemda tak punya dana dari kas APBD,

mereka menggandeng PT Multicapital, anak usaha Grup Bakrie, untuk mendanai pembelian saham NNT.

 

Sejak Multicapital diajak menjadi mitra oleh ketiga pemda yang membentuk perusahaan daerah PT Dearah Maju Bersaing

(DMB) dan membentuk  konsorsium PT Multi Daerah Bersaing (MDB) pada Juli 2009, hingga kini  pembayaran 10% saham

divestasi NNT belum terealisasi.

 

Sumber menduga, tiga pemda di NTB dan Multicapital sengaja mengulur waktu pembayaran  10% saham  itu karena tidak

memiliki uang tunai. Di sisi lain, tambah sumber, Sumitomo dan NMC juga meragukan kesiapan pendanaan dari ketiga

pemda  di  NTB  dan  Multicapital.  “Mereka  malah  meminta  pembayaran  secara  bertahap  dan  itu  dilakukan  melalui

pemotongan dividen perusahaan tiap tahun.  Untuk apa  menggandeng Multicapital  kalau tidak jelas  pendanaannya,”

katanya.

 

Seorang pejabat teras di Pemprov NTB mengungkapkan, dugaan Multicapital tidak memiliki dana tunai untuk pembelian

saham NNT  bisa  saja  benar.  Pasalnya,  sampai  saat  ini  Multicapital  kerap  mengulur  proses  pembayaran  dan  selalu

mengajukan syarat.

 

“Kelihatannya  Multicapital  kesulitan  finansial.  Anehnya,  setiap  ada  masukan atau  apa  pun  namanya terkait  divestasi,

idenya datang dari Multicapital, bukan dari  pemda,”  kata pejabat tersebut saat dihubingi  melalui  telepon genggamnya,

Minggu (25/10) malam.

 

Dirjen Mineral, Batubara, dan Panas Bumi Departemen ESDM Bambang Setiawan mengatakan, pemerintah pusat saat ini

hanya dalam posisi menunggu hasil proses divestasi tersebut. Pasalnya, saat ini keputusan ada di pemda.

 

“Jika hingga mendekati  batas waktu 12 November 2009 proses pembayaran belum terealisasi,  kami  akan melakukan

pembicaraan lanjutan untuk mencari solusi,” katanya.
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Direktur Utama NNT Martiono Hadianto mengungkapkan, hingga kini belum ada kesepakatan mendetail soal mekanisme

pembayaran saham tersebut. Pihaknya dan pemda NTB masih mendiskusikan mekanisme tersebut.

 

Dirut PT Multicapital DA Didik Cahyono hingga berita ini diturunkan belum bisa dikonfirmasi. Telepon genggamnya tidak

diangkat. Adapun pertanyaan yang dikirim Investor Daily lewat layanan pesan singkat juga tak dibalas.

 

Lakukan IPO

 

Sumber Investor Daily lainnya juga menyarankan, agar Indonesia tidak dipermalukan gara-gara Multicapital tidak memiliki

dana untuk membayar 10% saham NNT, pemerintah bisa melepas saham tersebut ke pasar modal.

 

Menurut sumber, IPO akan menjadi ‘langkah aman’ untuk menyelamatkan muka pemerintah Indonesia. Dengan IPO, pemda

akan memperoleh dana tunai yang bisa digunakan untuk membayar saham divestasi. Selain itu, kata dia, pemda akan

memperoleh kelebihan dana dari proses IPO yang bisa digunakan untuk kepentingan pemda.

 

“IPO saham NNT pasti menguntungkan. Harga saham Newmont di pasar bursa New York sudah mencapai US$ 45 per

lembar saham. Biasanya harga saham perusahaan di Indonesia yang memiliki afiliasi dengan perusahaan di bursa luar

negeri cenderung mengikuti harga saham yang di luar negeri,” jelas sumber.

 

Kepala Dinas Pertambangan dan Energi NTB Heryadi Rachmat mengakui, IPO sebenarnya pernah menjadi salah satu

usulan dalam proses divestasi. “Namun, rencana itu ditentang karena ditakutkan pihak (perusahaan) asing bisa masuk,”

katanya.

 

Bambang Setiawan juga mengakui wacana IPO saham NNT. Namun, diskursus tersebut meredup seiring kesanggupan

Pemda NTB untuk membeli saham divestasi NNT

 

Somasi Pukuafu

 

Sementara itu, Menko Perekonomian Hatta Rajasa mengatakan, pemerintah secepatnya akan merespons somasi yang

diajukan PT Pukuafu Indah terkait proses divestasi saham NNT. “Kalau ada orang menyomasi, ya kita respons. Kita

jawab,” kata Hatta Rajasa di Bandara Halim Perdanakusuma, Jakarta, Senin (26/10).

 

Hatta secara tegas menyatakan tidak ada yang salah atau dirugikan dalam divestasi saham perusahaan tambang tembaga

dan emas di Batu Hijau, Sumbawa Barat, NTB itu. Pemerintah dinilai telah mematuhi perintah yang diputuskan dalam

sidang arbitrase internasional. 

 

 “Kita sudah berada dalam track yang benar. Itu adalah keputusan arbitrase. Sudah sangat  jelas dalam arbitrase itu majelis

arbiter telah memenangkan pemerintah Republik Indonesia. Tidak ada sesuatu yang dilanggar,” ujar Hatta kepada Investor

Daily.

 

Sebelumnya diberitakan, Pukuafu melalui kuasa hukumnya mengajukan somasi kepada Menko Perekonomian soal

divestasi NNT. Dalam somasi itu, Pukuafu menyatakan bahwa putusan arbitrase dan seluruh proses divesasi saham NNT

saat ini  bertentangan dengan fakta humum dan dinyatakan batal demi hukum. (nov/dr)

 

Berita Terkait :

10% Saham Newmont Mungkin Ditender

ALUASI ASET US$ 3,53 MILIAR, Harga Saham Newmont Disepakati US$ 493 Juta

AMPI-NTB Tolak Grup Bakrie Danai Divestasi Newmont

Antam Bisa Beli Saham Newmont dengan Persetujuan Menkeu
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Antam Cari Pinjaman untuk Beli Newmont

 

Keluar
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