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Semula muncul perkiraan, kabar Cemex (Meksiko)—mitra strategis Semen Gresik sejak tanggal 17

September 1998—yang akan mengakhiri  investasinya di  perusahaan semen terbesar di  Indonesia

(Kompas, 3/3/2006) cuma rumor.

Ternyata benar karena Cemex lalu menunjuk JP Morgan sebagai penasihat keuangan untuk melepas

25,53  persen  sahamnya,  yang  langsung  diminati  pesaingnya,  Lafarge  dari  Perancis  (Bisnis

Indonesia, 24 dan 27/3/2006).

Keputusan  ini  cukup  mengejutkan  sebab  selama  ini  Cemex getol  mempertahankan  kepemilikan

sahamnya, bahkan menginginkan kepemilikan mayoritas (51 persen). Pada saat  yang sama, para

kompetitor utama  Cemex,  yakni  produsen-produsen  semen  kelas  dunia  seperti  Holcim (Swiss),

Heidelberger (Jerman),  dan  Lafarge,  justru  sedang  gencar menambah kepemilikan  sahamnya  di

perusahaan semen Indonesia. Holcim, misalnya, yang menguasai saham Semen Cibinong, baru saja

mengubah nama perusahaan itu menjadi Holcim Indonesia. Mengapa Cemex justru memilih langkah

sebaliknya?

Konflik berkepanjangan

Investasi Cemex di Indonesia merupakan salah satu tonggak (milestone) yang kontroversial dalam

sejarah  privatisasi  badan  usaha  milik  negara  (BUMN).  Penjualan  14  persen  saham pemerintah

kepada Cemex, 17 September 1998, merupakan peristiwa pertama privatisasi dengan metode mitra

strategis atau private placement, yakni penjualan saham langsung kepada investor strategis dalam

persentase signifikan, yang tidak melalui bursa saham.

Sepanjang sejarah privatisasi BUMN, tercatat hanya dua privatisasi yang dilakukan dengan metode

ini, yang keduanya sama-sama kontroversial: Cemex di Semen Gresik (1998) dan STT (Singapore

Technologies Telemedia, cucu perusahaan BUMN Singapura, Temasek) di Indosat (Desember 2002).

Sebaliknya,  privatisasi  lain  yang  dilakukan  dengan  metode  initial  public  offering  (IPO),  yakni

penjualan kepada investor ritel di bursa saham, tidak satu pun yang diiringi hiruk-pikuk kontroversi.

Privatisasi yang "aman-aman" itu antara lain Semen Gresik (1991), Indosat (1994), Timah (1995),

Telkom (1995), BNI (1996), Bank Mandiri (2003), BRI (2003), dan Perusahaan Gas Negara (2003).

Fenomena ini mudah dipahami karena privatisasi dengan metode mitra strategis gampang dicurigai

mengandung muslihat  (hanky panky) atau kalah transparan daripada metode IPO di bursa saham

yang mekanismenya lebih standar dan jelas. Terlebih jika mitra strategis itu adalah investor asing,

maka lebih mudah membangkitkan resistensi nasionalisme. Dalam studi-studi privatisasi di banyak

negara, xenofobia atau ketakutan (bahkan anti) asing menjadi wacana terhadap isu ini.

Mengapa privatisasi Semen Gresik kontroversial? Sejak awal, prosesnya sudah penuh nuansa tarik-

menarik berbagai kepentingan. Majalah Asiaweek (kini tidak terbit lagi) pernah menurunkan laporan

utama tentang isu ini,  dengan cover Tanri  Abeng (edisi  22/1/1999).  Dari  situ tercermin betapa

banyak rent-seekers (para pemburu rente ekonomi) bergentayangan dalam wujud broker-broker yang

berebut order menjadi penasihat keuangan.

Studi  saya  (The  Political  Economy  of  Privatization  of  State-owned  Enterprises  in  Indonesia,

Australian National University, Canberra, 2005) merujuk pada dua hal.

Pertama,  Pemerintah Indonesia  tidak memperoleh harga  adil  (fair value) alias  harganya  terlalu

murah (undervalued).

Kedua, dalam Conditional  Sale and Purchase Agreement  (CSPA), Cemex yang memiliki  14 persen

saham (lalu menjadi 25,53 persen setelah membeli saham milik publik di bursa) memiliki kekuasaan

setara dengan Pemerintah Indonesia yang mempunyai 51 persen saham.

Cemex mendapat  jatah  wakil  direktur utama  dan  wakil  komisaris  di  jajaran  manajemen,  yang

kekuasaannya sama dengan direktur utama dan komisaris  utama. Setiap pengambilan keputusan
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direktur utama  dan  komisaris  utama  (yang  orang  Indonesia)  harus  mendapat  persetujuan  dari

wakilnya (orang Cemex Meksiko) (lihat CSPA 1998: 24-25).

Tentang harga yang terlalu murah, dikonfirmasi berdasar data pembanding negara-negara tetangga

(Vietnam, Filipina, China, dan Banglades) yang dilaporkan majalah Asia Cement (1998) serta ulasan

pengamat  semen internasional,  Jim Catterson (2001) dari  International  Federation of  Chemical,

Energy, Mine and General Workers’ Unions.

Lebih jauh, Lorenzo H Zambrano, orang nomor satu di  Cemex, mengakui  dalam laporan tahunan

perusahaannya, "pembelian saham Semen Gresik itu amat  menguntungkan Cemex". Kepada para

pemegang saham, ia mengklaim keberhasilannya membeli saham Semen Gresik dengan harga murah

(favorable price) (Cemex Annual Report 1998: 5).

Kontroversi  kian  menjadi-jadi  saat  Cemex  diberi  opsi  untuk  memperbesar  sahamnya  menjadi

mayoritas (put option) Oktober 2001, sebagaimana tercantum dalam akta jual-beli  CSPA. Opsi ini

ditentang habis masyarakat Sumatera Barat, stakeholders utama Semen Padang, yang antara lain

berargumentasi, pabrik itu berdiri  di  atas tanah ulayat yang tidak bisa begitu saja dijual, apalagi

kepada asing. Bahkan peristiwa akuisisi Semen Padang oleh Semen Gresik tahun 1995 terbukti tidak

didukung dokumen legal memadai seperti peraturan pemerintah (PP).

Masalah kian ruwet saat  Cemex melaporkan sengketa ini  ke arbritase internasional, International

Center for Settlement  of  Investment  Dispute  (ICSID).  Pada  era  Menteri  Sugiharto,  Kementerian

BUMN sudah membentuk tim negosiasi, tetapi  sengketa Cemex tetap terperangkap di  lorong tak

jelas ujungnya sampai muncul niat Cemex untuk "mengalah".

Mengapa Cemex divestasi?

Niat Cemex menjual kembali sahamnya di satu sisi bisa menjadi "kabar baik" terhadap penyelesaian

sengketa berlarut-larut. Di  sisi  lain, bisa menjadi  catatan tersendiri  tentang investor asing yang

"cabut" dari  Indonesia  saat  pemerintah sedang gencar menarik investasi  guna  mengubah wajah

perekonomian  Indonesia,  dari  posisi  consumption driven economy (perekonomian yang  didorong

konsumsi) menjadi investment driven economy (perekonomian yang didorong investasi).

Agaknya, ada dua alasan di balik keputusan Cemex. Pertama, sengketa berkepanjangan menghadapi

Pemerintah Indonesia adalah kontraproduktif. Apalagi ada nuansa nationalist sentiment yang ikut

mewarnai.  Padahal,  para  pesaingnya  (Holcim,  Heidelberger,  Lafarge,  dan Cementia  Holding dari

Swiss) ternyata bisa "hidup tenang" dengan pabrik masing-masing di  Indonesia. Solusi  divestasi

akan menjadi exit strategy yang paling elegan daripada meneruskan sengketa berlarut-larut.

Kedua, dengan perkiraan harga kini Rp 25.000 per lembar saham, Cemex diperkirakan akan meraih

Rp 3,78 triliun dari divestasi ini. Ini adalah deretan angka-angka hebat. Ketika bursa saham sedang

bergairah (bullish) seperti sekarang, divestasi ini akan memberi keuntungan besar. Dulu, September

1998, Cemex membelinya dengan harga 1,38 dollar AS per lembar. Kini  harganya 2,70 dollar AS

(dengan kurs Rp 9.200 per dollar), atau dua kali lipat.

Berdasar analisis ini, keputusan divestasi Cemex bisa dipahami (layak) dari sisi reputasi perusahaan

(penyelesaian  sengketa  secara  elegan)  maupun  pertimbangan  ekonomis  (menjual  saat  harga

tinggi).

Bisa  jadi,  kelak Cemex membangun pabrik baru di  Indonesia,  seperti  rencana  tahun 1995,  saat

mereka berkongsi dengan Bakrie Brothers yang dimanajeri Tanri Abeng. Saya yakin, bisnis semen di

Indonesia  masih atraktif  bagi  investor asing seiring tekad pemerintah mendorong proyek-proyek

infrastruktur sebagai  strategi  big push,  seperti  halnya  salah satu teori  pembangunan yang dulu

dikemukakan Paul N Rosenstein-Rodan (1943).
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