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Keterbukaan Informasi Terkait Bumi PLC 
 
Sebagai tanggapan atas pernyataan yang dikeluarkan oleh NR Investments kemarin, yang menurut kami 
adalah menyesatkan, Direksi BORN dengan ini memberikan klarifikasi untuk menjelaskan pandangannya. 
 
BORN adalah perusahaan publik yang  terdaftar di Bursa Efek  Indonesia dan memiliki  tanggung  jawab 
kepada para pemegang saham untuk mendapatkan sebanyak mungkin nilai investasi di Bumi PLC. Pada 
Januari 2012, BORN menginvestasikan $1 milyar di Bumi PLC dengan harga per saham sebesar £10.90 
dan telah kehilangan lebih banyak nilai investasi dibandingkan dengan pemegang saham lainnya. BORN 
berkeinginan  untuk mendapatkan  kembali  nilai  investasi  tersebut melalui  peningkatan  harga  saham 
Bumi PLC dan oleh karena  itu kepentingan BORN  selaras dengan kepentingan para pemegang  saham 
lainnya. 
 
Hal diatas bertolak belakang dengan Nat Rothshild, yang kami percaya memiliki ongkos investasi sekitar 
£3,50  per  saham  oleh  karena  ia  memperoleh  sejumlah  besar  saham  gratis  ("Saham  B")  di  bulan 
September 2011. 
 
Sebagai hasil dari  investasi BORN di Bumi PLC, dimana BORN membeli 50%  saham yang dimiliki oleh 
Grup  Bakrie  dan  membentuk  usaha  patungan  bersama,  Perseroan  membuat  perjanjian  pemegang 
saham  yang  mengatur  hak‐hak  pengambilan  keputusan  terkait  dengan  investasi  tersebut.  Namun 
demikian, BORN tidak membuat kesepakatan lain dengan Grup Bakrie untuk melindungi kepentingannya 
pada awal investasi di Bumi PLC tersebut, dan merupakan ketidakbenaran bagi pihak yang menyatakan 
hal yang bertentangan dengan keterangan tersebut diatas. 
 
Agar transaksi pembubaran pada tingkat Bumi PLC dapat berlangsung, Grup Bakrie harus membubarkan 
usaha  patungan  dan  perjanjian  pemegang  saham  dengan  BORN.  Saat  ini,  Perseroan  sedang  dalam 
proses negosiasi dengan Grup Bakrie untuk mewujudkan pembubaran kemitraan tersebut. 
 
Selama keterlibatannya, BORN telah menjadi  investor yang banyak terlibat dalam Bumi PLC dan usaha 
kelompoknya  di  Indonesia.  BORN  secara  konsisten  berusaha  untuk  mencapai  perubahan  dan 
memperbaiki  tata  kelola  perusahaan.  Selama  enam  bulan  pertama  keterlibatan  BORN  di  Bumi  PLC, 
BORN  berusaha,  dengan  berkonsultasi  kepada Dewan Bumi  PLC,  untuk melakukan  integrasi  sebesar‐
besarnya  atas  berbagai  perusahaan  dan  bisnis  dengan  cara  mencalonkan  perwakilan  senior  untuk 
ditempatkan sebagai Dewan di seluruh anak perusahaan inti, asosiasi dan afiliasi. 
  
Seperti  integrasi  pada  umumnya,  proses  tersebut  dapat  tercapai  dalam waktu  berbulan‐bulan  serta 
membutuhkan perhatian  dan  kesabaran. Dalam hal Bumi  PLC dan  anak perusahaannya di  Indonesia, 
proses integrasi tersebut, sayangnya, seringterganggu dengan tindakan antagonis yang terang‐terangan 
digunakan oleh Nat Rothschild,  yang hanya memberikan  sedikit harapan bagi para pemegang  saham 
untuk berekonsiliasi secara profesional. 
 
Dalam pandangan kami, dengan  investasi yang kecil di mana Nat Rothschild terlibat, termasuk di Bumi 
PLC, ia telah menunjukkan rekam jejak yang sepertinya tidak efektif dan melibatkan konfrontatif publik. 



Kami  percaya  dia  sengaja  dan  menunjukan  ketidakmampuannya  untuk  bekerja  secara  konstruktif 
dengan  para  pemangku  kepentingan  inti  dalam  rangka melaksanakan  tujuan  jangka  panjang.  Sangat 
disayangkan, dan bertentangan dengan tujuan yang dibuat berdasarkan tata kelola perusahaan, bahwa 
ia memperoleh  saham  bonus  yang  besar  yang  tidak  proporsional  di  Bumi  PLC  tanpa menunjukkan 
komitmen  serius  untuk  memperbaiki  masalah  dan  terlibat  dengan  pemegang  saham  lain  untuk 
mencapai tujuan bersama dalam proses jangka panjang. 
 
Kami  percaya  bahwa  pernyataannya  yang  secara  konsisten  tak  terduga  serta memecah  belah mitra 
sesama  pemodal  telah  menyebabkan  kerusakan  berat  atas  hubungan  yang  sudah  kritis,  dan 
menghambat  kemampuan  manajemen  Bumi  PLC  untuk  fokus  pada  bisnis  saat  ini  serta  untuk 
memulihkan dan membangun nilai pemegang saham. 
 
Adalah  pendapat  kami  bahwa  kebingungan  di  kalangan  investor,  ketidakpastian  dan  gangguan  dari 
pernyataan‐pernyataan  dan  tindakan‐tindakan  yang  dilakukan  Nat  telah  menyebabkan  kerusakan 
dengan nilai yang cukup besar. Semuanya ini dilakukan untuk merugikan kepentingan seluruh pemegang 
saham, yang sebagian besar memiliki ongkos  investasi di Bumi PLC yang jauh  lebih tinggi dibandingkan 
Nat, yang kami percaya kami percaya bermodal sekitar £3,50 per saham. 
 
Dalam sebuah email kepada ketua Bumi PLC, Samin Tan, di bulan April 2012, Nat Rothschild mengatakan 
ia "menyaksikan ratusan juta dolar yang dilucuti keluar dari perusahaan  ini". Nat juga menuliskan: "Ya, 
kami mengetahui tentang hal  ini ketika kita dengan naif menandatangani kesepakatan  ini, tetapi kami 
diberitahukan bahwa hal itu akan berhenti dan perusahaan telah berbalik arah." 
 
Pada waktu  itu, Nat Rothschild adalah wakil ketua Bumi PLC sejak dari pembentukan perusahaan dan 
memiliki kewajiban kepada Dewan dan pemodal, baik di Vallar dan Bumi PLC, untuk mengungkapkan 
apa yang ia ketahui ketika ia memimpin transaksi untuk bergabung dengan PT Bumi Resources Tbk. 
 
Kami percaya bahwa  investor Bumi PLC harus meminta agar  ia menjelaskan apa yang  ia ketahui sejak 
awal dan  juga meminta agar  ia mengungkapkan apa yang  ia ketahui tentang keberadaan pihak‐terkait 
antara Grup Bakrie dan Bukit Mutiara, dan jika ia memiliki pengetahuan akan hal tersebut, mengapa ia 
tidak mengungkapkan hal  tersebut kepada Panel Pengambilalihan  (Takeover Panel), Direksi Bumi PLC, 
atau investor pendiri Vallar. 
 
Mengutip pernyataan yang baru‐baru ini dibuat oleh Samin Tan, Ketua Bumi PLC:  
 
"Sungguh  luar  biasa  bahwa  Nat,  sebagai wakil  ketua  Bumi  telah melakukan  kesalahan  besar  dalam 
mengelola  perusahaan  sejak  permulaanya,  dapat  membuat  tuduhan  liar  tentang  saya  ketika  dia 
menjerumuskan investor kedalam situasi yang berantakan ini dan ia dihargai atas kesalahannya tersebut. 
Dia mengambil saham minoritas atas bisnis yang ia tidak kontrol dengan mitra yang dia tidak mengerti, 
dan menyerahkannya untuk mengontrol dewan PLC. Saya yakin bahwa dia  sangat malu dan  terpukul 
atas penilaian buruknya serta perilakunya yang hanya membuat hal‐hal menjadi lebih buruk. " 
 
Keterbukaan Informasi ini dibuat dan disebarkan untuk memenuhi ketentuan perundangan yang berlaku. 
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