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>Kamis, 9 Agustus 2001 

IFC Bekukan Pendanaan untuk Indonesia 

Jakarta, Rabu 
Anak perusahaan Bank Dunia yang mengkhususkan diri pada penyediaan 

pendanaan bagi sektor swasta, International Finance Corp (IFC), 
menyatakan pihaknya telah membekukan untuk sementara semua pendanaan 

bagi Indonesia. Langkah ini diambil IFC menyusul keputusan pengadilan 

di Indonesia yang memenangkan pihak debitor IFC, PT Panca Overseas 

Finance (POF), dalam kasus gugatan pailit yang diajukan IFC terhadap 

POF. 

Keputusan pembekuan pinjaman oleh IFC ini menambah ganjalan baru bagi 

upaya Indonesia untuk memulihkan ekonomi. IFC yang telah menanamkan 

investasi senilai total 800 juta dollar AS di Indonesia, kembali 
kalah dalam permohonan kasasi yang diajukannya ke Mahkamah Agung 

dalam kasus gugatan pailit atas POF. 

"Ini merupakan pembekukan, pembekuan yang sifatnya sementara," ujar 

Manajer IFC di Indonesia Amitava Banerjee, Rabu (8/8). Termasuk yang 

dibekukan adalah proyek pendanaan senilai 250 juta dollar AS yang 
sedang berjalan, di mana IFC merencanakan akan menyediakan 60 juta 

dollar AS. 

Saat ditanya langkah apa yang harus dilakukan Indonesia untuk membuat 

pendanaan IFC bisa kembali dilanjutkan, Banerjee 

mengatakan, "Pemerintah harus menunjukkan komitmennya dan 

keprihatinan menyangkut investasi langsung asing, dengan benar-benar 

memperlihatkan apa yang bisa dilakukan." 

Januari lalu, Pengadilan Niaga Jakarta menolak gugatan pailit IFC 

atas POF yang memiliki utang sekitar 13 juta dollar AS pada IFC, dari 

total utangnya yang 235 juta dollar AS. Gugatan pailit diajukan 

karena POF tak bisa membayar utang yang jatuh tempo tahun 1998 itu. 

Sebaliknya, pengadilan niaga justru mengukuhkan proposal 
restrukturisasi yang diajukan untuk POF. 

Berdasarkan proposal ini, POF akan membayar hanya 10 sen dollar untuk 

setiap dollar utangnya kepada para kreditor. Proposal itu sendiri 
diajukan oleh Harvest Hero International, sebuah perusahaan yang 
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berbasis di Hongkong, yang mengklaim mewakili mayoritas kreditor. 

Namun, klaim ini dibantah oleh IFC. Menurut IFC, kebanyakan kreditor 

yang disebutkan oleh Harvest, hanya kreditor gadungan. 

Membunuh investasi 

Dalam pernyataan bulan Februari lalu, Wakil Presiden Eksekutif IFC 

Peter Woicke pernah mengingatkan, kekalahan beruntun para kreditor 

dalam gugatan kepailitan di Indonesia akan "membunuh" minat investor 

untuk menanamkan modal di Indonesia. 

Menurut dia, para kreditor merasa frustrasi terhadap pengadilan niaga 

di Indonesia yang selalu berpihak pada debitor besar dari Indonesia 

dalam berbagai kasus gugatan pailit yang diajukan oleh para kreditor. 

Berdasarkan studi IFC, dari 80 kasus kepailitan yang cukup menonjol 

yang pernah diajukan oleh kreditor terhadap perusahaan Indonesia, 
hanya lima yang memenangkan kreditor. 

Woicke waktu itu juga sudah mengingatkan, IFC dan para mitranya 

kemungkinan tidak akan melanjutkan rencana investasi senilai 250 juta 
dollar di Indonesia. "Jika kasus pengadilan terus merugikan kita, 

maka kita secara serius juga akan bertanya pada diri kita sendiri, 
apakah perlu kita membawa modal kita masuk," ujarnya. 

"Ini bukan persoalan asing melawan Indonesia. Indonesia juga 

merupakan pemegang saham di IFC. Mereka juga harus melihat kita 
sebagai sebuah perusahaan yang sebagian sahamnya juga milik mereka, 

yang ingin mendorong pengembangan sektor swasta dan investasi. Para 
hakim itu seharusnya juga melihat masalah tersebut dari sisi ini," 
tambah Woicke lagi. 

Woicke sudah menegaskan, kelanjutan investasi IFC di Indonesia akan 

sangat tergantung pada cara penanganan dua kasus gugatan pailit yang 
melibatkan IFC. Jika IFC kalah dalam gugatan tersebut, pinjaman 250 

juta dollar akan dibekukan. Selain kasus POF, kasus gugatan pailit 
lain atas debitor dari Indonesia yang juga melibatkan IFC sebagai 

kreditor adalah kasus PT Asuransi Jiwa Manulife, di mana IFC memiliki 
sembilan persen saham. (Dow Jones/Reuters/tat) 

----- End of forwarded message from nabiha@indo.net.id ----- 

---
This site's homepage has now been completely revised and upgraded.  Visit
it today! 

HOMEPAGE: Lists, Databases, & Links Center - <http://www.indopubs.com>
---

mailto:nabiha@indo.net.id?Subject=Re:%20[NEWS]%20KMP%20-%20IFC%20Bekukan%20Pendanaan%20untuk%20Indonesia&In-Reply-To=%3C200108082241.QAA15067@indopubs.com%3E
http://www.indopubs.com/

