
29/10/2009 20:28:25 WIB

Oleh Alexander Yopi

 

JAKARTA, INVESTOR DAILY

Pemerintah Pusat meminta  pemerintah daerah Nusa Tenggara Barat (NTB) dan PT Newmont Nusa Tenggara (NNT)

membatalkan permintaan atau persyaratan tambahan yang diajukan dalam proses pembelian 10% saham divestasi NNT

periode 2006 dan 2007.

 

Pemda NTB dan manajemen NNT mesti kembali kepada ketentuan kontrak karya (KK) yang diteken antara NNT dan

pemerintah Indonesia pada Desember 1986 serta putusan majelis arbitrase yang ditetapkan 31 Maret 2009.  Salah satu

klausul dalam putusan arbitrase menyatakan bahwa pembelian saham dilakukan oleh tiga pemda di NTB, yaitu Pemprov

NTB, Pemkab Sumbawa Barat, dan Pemkab Sumbawa.

 

“Saham yang akan dijual oleh NNT adalah sebanyak 3% periode 2006 senilai US$ 109 juta dan 7% periode 2007 sebesar

US$ 282 juta. Total harga 10% saham NNT sebesar US$ 391 juta,” ujar Bambang di Jakarta, Rabu (28/10).

 

Pemda NTB hingga kini mengulur rencana pembelian 10% saham Sumitomo Corp Jepang dan Newmont Mining Corp AS di

NNT. PT Multicapital, anak usaha Grup Bakrie, yang menjadi mitra pemda dalam pembelian saham NNT tak  kunjung

merealisasikan pembayaran. Seorang pejabat teras di lingkungan Pemprov NTB menyatakan, Multicapital diduga kuat

kesulitan dana untuk membeli saham yang nilainya hampir Rp 4 triliun.

 

Bambang menegaskan, permintaan pemda NTB soal jaminan (waranties) dan ganti rugi (indemnities) sebenarnya sudah

tertera dalam ketentuan KK. Pemda tidak perlu mengajukan dua permintaan itu sebagai persyaratan, karena hanya akan

menambah panjang proses negosiasi. Jaminan dan ganti rugi tersebut semestinya sesuai porsi KK, tanpa ada

penambahan persyaratan baru.

 

Sementara itu, lanjut dia, NNT juga salah alamat dengan meminta pembebasan pajak, karena ketentuan tersebut

seharusnya menjadi wewenang pemerintah pusat. NNT mesti menyampaikan permintaan itu pada pemerintah pusat

dengan alasan yang memadai, dan bukannya  dimasukkan sebagai syarat dalam divestasi itu. Perpajakan dan divestasi

adalah dua hal yang berbeda.

 

“Kalau soal pajak, NNT silahkan lihat ketentuan undang-undang perpajakan yang sudah berlaku, terutama ketentuan

perpajakan dalam KK,” katanya.   

 

Direktur Utama PT Daerah Maju Bersaing, perusahaan patungan tiga pemda NTB, sebelumnya mengatakan,  pihaknya

memang mengajukan sejumlah persyaratan substansial dalam proses negosiasi untuk mencapai tahap kesepakatan

pembelian saham divestasi tersebut. Persyaratan itu sebenarnya merupakan permintaan yang wajar dari pihak pembeli,

sebagaimana layaknya negosiasi jual beli.
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Beberapa persyaratan substansial itu, antara lain pemda meminta valuasi harga divestasi saham 10% itu disesuaikan

dengan valuasi harga saham divestasi 14% periode 2008 dan 2009. Dengan penyesuaian itu, pemda akan membeli saham

divestasi 10% itu tidak dengan harga US$ 391 juta tapi US$ 352 juta.

 

Persyaratan lainnya, pemda juga meminta jaminan bahwa selama masa beroperasinya tambang Batu Hijau di Kabupaten

Sumbawa Barat, NTB hak pemda sebagai pemegang saham tetap terpenuhi. Seandainya dalam perjalanan di kemudian

hari, investasi tambang Batu Hijau itu menemukan kendala dan permasalahan yang berakibat pada berhentinya operasi

tambang, pemda meminta agar NNT memberikan ganti rugi yang sepadan dengan hak pemda.

 

Di lain pihak, pemda juga meminta agar dibebaskan dari segala tuntutan utang yang terjadi di masa lalu dan yang di

kemudian hari berkaitan dengan aktivitas tambang dari dua pemegang saham asing. Segala aktivitas tambang yang

berdampak pada timbulnya utang bukan karena keputusan bersama seluruh pemegang saham, pemda berhak mendapat

kompensasi pembebasan.

 

Sementara itu, NNT kabarnya meminta pembebasan pajak dan tetap ingin menjadi operator tambang Batu Hijau tersebut.

Keinginan menjadi operator itu bersifat mengikat, sepanjang pemda NTB tetap menjadi mitra strategis NNT.

 

Juru bicara NNT Rubi W Purnomo yang dikonfirmasi tadi malam  mengatakan, pihaknya akan menuntaskan proses

divestasi dengan putusan arbitrase sesuai KK. Di sisi lain, NNT, kata dia, akan tetap berusaha menyelesaikan proses

divestasi ini sesuai dengan perpanjangan waktu yang ditentukan pemerintah, yaitu 12 November 2009.

 

Pemda Diakomodasi

 

Bambang Setiawan menambahkan, permintaan pemda NTB soal penyesuaian valuasi harga divestasi saham 10% tersebut

menjadi US$ 352 juta tetap akan diakomodasi pemerintah pusat. Pihaknya kembali akan mendekati secara persuasif NNT

supaya bisa menyesuaiakan valuasi harga saham divestasi itu dengan valuasi harga saham divestasi 14% periode 2008

dan 2009.

 

“Permintaan pemda NTB itu wajar, karena perhitungan valuasi saham itu seharusnya disesuaikan,” ujarnya.

 

Menurut Andy Hadiyanto, salah satu soal yang masih belum disepakati juga adalah masalah harga. NNT secara informal

sudah menyetujui penyesuaian valuasi harga itu, sehingga harga saham divestasi 10% turun menjadi US$ 352 juta.

Namun, hingga kini surat persetujuan penyesuaian harga itu tidak kunjung dikirim.

 

Berita Terkait :

10% Saham Newmont Mungkin Ditender

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

Antam Bisa Beli Saham Newmont dengan Persetujuan Menkeu

Antam Incar Saham Newmont Nusa Tenggara

ANTAM SIAP BERTARUNG, Bumi Bakal Kuasai 31% Saham Newmont
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