PRESS RELEASE

PERNYATAAN BANDING INDAR ATMANTO ATAS PUTUSAN
PENGADILAN TIPIKOR
Jakarta, 12 Juli 2013 ‐ Pada hari Kamis, 11 Juli 2013, Indar Atmanto dengan diwakili oleh pihak
penasehat hukum telah mendaftarkan pernyataan banding atas perkara No. 01/Pid.B/Tpk/2013/PN. Jkt.
PST atas nama Terdakwa Indar Atmanto, yang telah mendapatkan Akta Banding secara resmi dari
Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dengan No. 30/Akta.Pid.Sus/TPK/2013/PN.JKT.PST.
Pernyataan banding ini merupakan salah satu upaya hukum yang ditempuh setelah pada tanggal 8 Juli
2013 Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, tanpa mendasarkan putusannya pada pertimbangan dan fakta
yang muncul di persidangan, antara lain bahwa tidak ada satu saksi pun yang memberatkan Terdakwa,
namun tetap memutus Indar Atmanto telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan
tindak pidana korupsi karena telah mewakili IM2 untuk menandatangani perjanjian kerjasama dengan
Indosat.
Alexander Rusli, President Director & CEO PT Indosat Tbk mengingatkan kembali bahwa keputusan
Pengadilan Tipikor sama sekali tidak bisa diterima dan kerjasama antara Indosat – IM2 telah sesuai
dengan regulasi di bidang telekomunikasi. Oleh karena itu, perlawanan akan terus dilakukan melalui
segala upaya hukum yang tersedia baik di domestik maupun internasional.
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Tentang Indosat
Indosat adalah operator penyelenggara telekomunikasi dan informasi terkemuka di Indonesia yang memberikan layanan jasa
selular, fixed line, komunikasi data dan internet. Di triwulan pertama tahun 2013, perusahaan memiliki 55,9 juta pelanggan seluler
melalui berbagai merek layanan antara lain Indosat IM3, Indosat Mentari dan Indosat Matrix. Indosat mengoperasikan layanan SLI
melalui kode akses 001, 008 dan Flatcall 01016. Perusahaan juga menawarkan layanan solusi korporat yang didukung oleh
jaringan telekomunikasi terintegrasi di seluruh Indonesia. Indosat adalah anak perusahaan dari Ooredoo (yang dahulu dikenal
dengan Qtel Group). Saham Indosat tercatat di Bursa Efek Indonesia (IDX:ISAT).
Disklaimer
Dokumen ini mengandung informasi keuangan dan hasil-hasil kegiatan operasional tertentu, dan dapat mengandung sejumlah
proyeksi, rencana, strategi dan tujuan-tujuan Indosat, yang bukan merupakan pernyataan fakta sejarah yang akan diperlakukan
sebagai pernyataan proyeksi kedepan sesuai pengertian hukum yang berlaku. Pernyataan proyeksi kedepan dipengaruhi oleh
resiko dan ketidakpastian yang dapat mengakibatkan kejadian sesungguhnya dan pencapaian Indosat kedepan berbeda dengan
yang diharapkan atau diindikasikan oleh pernyataan-pernyataan semacam ini. Tidak ada jaminan bahwa hasil yang diharapkan oleh
Indosat, atau diindikasikan oleh pernyataan semacam ini akan tercapai.
Dokumen ini bukan penawaran penjualan sekuritas di Amerika Serikat. Sekuritas tidak boleh ditawarkan atau dijual di Amerika
Serikat tanpa registrasi atau pengecualian dari registrasi. Penawaran publik sekuritas yang dibuat di Amerika Serikat akan
dilakukan melalui prospektus yang diperoleh dari Perusahaan dan berisi keterangan rinci mengenai Perusahaan dan manajemen,
serta laporan keuangan. Perusahaan tidak berencana mendaftarkan penawaran di Amerika Serikat.

