finansial

REPUBLIKA RABU, 19 JANUARI 2011

16

Antam tak Minati
Saham Newmont

LAYANAN VIRTUAL ACCOUNT

EDWIN DWIPUTRANTO/REPUBLIKA

Suasana kantor cabang BNI di Jakarta, Selasa (18/1). BNI dan PT Cikarang Listrindo melakukan kerja sama dalam hal layanan virtual account yang dimaksudkan untuk memberikan solusi pengelolaan keuangan perusahaan secara terpadu serta memudahkan identifikasi dan pelaporan transaksi keuangan.

Temasek Terima Putusan MA
Shally Pristine

Temasek bersalah miliki
saham di Telkomsel
dan Indosat.
JAKARTA—Temasek Holdings
menerima putusan Mahkamah
Agung (MA) terkait ditolaknya peninjauan kembali (PK) yang mereka
ajukan. Meski kecewa atas putusan
tersebut, Temasek akan memenuhi
kewajiban membayar denda yang
ditetapkan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) sebesar Rp
15 miliar.
Dalam putusan ini, KPPU menyatakan Temasek selaku pemegang
saham PT Telkomsel Tbk bersalah
melanggar Undang-Undang (UU)
Nomor 5 Tahun 1999 tentang La rangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.
Senior Managing Director for
Strategic Relations Temasek, Goh

CSR ANTAM

Yong Siang, mengatakan, Temasek
tetap pada sikap mereka yang merasa tidak melakukan tindakan yang
bertentangan dengan ketentuan hukum antimonopoli yang berlaku di
Indonesia.
Namun, sebagai investor internasional, ujar Siang, Temasek akan
tetap mematuhi seluruh peraturan
perundang-undangan yang berlaku
di Indonesia. “Temasek kecewa atas
permintaannya untuk meninjau
ulang telah ditolak karena tidak sejalan dengan undang-undang persaingan usaha di Indonesia,” katanya dalam siaran pers di Jakarta,
Selasa (18/1).
Atas putusan tersebut, Siang melanjutkan, Temasek akan menindaklanjuti dengan membayar denda
sebagaimana mestinya yang dikenakan oleh KPPU. Tentunya tanpa
mengurangi kedudukan hukumnya
serta mencadangkan seluruh hakhaknya.
Sebelumnya, KPPU menyatakan
Temasek melanggar UU Nomor 5 Tahun 1999 dalam kasus kepemilikan
silang di PT Telekomunikasi Selular
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Dirut PT Antam Tbk, Alwin Syah Loebis (kiri), disaksikan Danjen Kopassus, Mayjen Lodewijk F Paulus, menandatangani prasasti Mess Markas Komando Detasemen Kopassus, Cijantung, Jakarta Timur, Selasa (18/1). Mess tersebut direnovasi oleh Antam sebagai bagian program tanggung jawab perusahaan (CSR).

(Telkomsel) dan PT Indosat. Kasus
pada 19 November 2007.
Selain Temasek, KPPU juga menjerat anak usahanya, STT Communications Ltd (STTC), pemilik saham
Telkomsel dan Singapore Telecommunications Ltd (Singtel), pemilik
saham Indosat. Ketika dalam pemeriksaan KPPU tersebut Temasek kemudian menjual sahamnya di Indosat kepada Qatar Telecom.
KPPU menyatakan, Temasek Holdings terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar Pasal 27 huruf a
UU Nomor 5 Tahun 1999. KPPU
menghukum Temasek dan delapan
anak usahanya masing-masing denda Rp 15 miliar. Sementara Telkomsel terkena denda Rp 15 miliar.
Delapan anak usaha Temasek
Holdings yakni ST Telemedia Pte
Ltd, STT Communications Ltd (STTC), Asia Mobile Holding Company
Pte Ltd (AMHC), Asia Mobile Holdings Pte Ltd, Indonesia Communications Limited, Indonesia Communications Pte Ltd, Singapore Telecommunications Ltd, dan Singapore
Telecom Mobile Pte Ltd.

Tidak terima atas putusan KPPU
tersebut, Temasek mengajukan keberatan ke Pengadilan Negeri (PN)
Jakarta Pusat. Namun, PN Jakarta
Pusat justru menguatkan vonis KPPU. Temasek lantas mengajukan kasasi ke MA. Langkah ini pun kandas
setelah MA menolak kasasi tersebut.
Tidak puas sampai di sana, Temasek
kemudian mengajukan PK yang
akhirnya ditolak MA pada 5 Mei 2010.
Sebelumnya, KPPU melaporkan
atas putusan tersebut bahwa PT
Telkomsel sudah membayar denda
sebesar Rp 15 miliar kepada KPPU,
Senin (17/1). “Denda tersebut terkait
Putusan KPPU Nomor 7 Tahun 2007
tentang Dugaan Pelanggaran oleh
kelompok usaha Temasek yang telah
memiliki kekuatan hukum tetap
(inkracht) melalui Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 496K/2008 pada 10 September
2008,” demikian pernyataan resmi
KPPU. Denda tersebut masuk ke kas
negara sebagai setoran pendapatan
denda pelanggaran di bidang persaingan usaha, dengan kode penerimaan 423755. ■ ed: zaky al hamzah

JAKARTA — PT Aneka
Tambang (Antam) Tbk menyatakan, pihaknya tidak
berminat membeli tujuh
persen saham divestasi PT
Newmont Nusa Tenggara
(NNT) senilai 271,6 juta dolar AS. Direktur Utama Antam, Alwin Syah Loebis,
mengatakan, bagi Antam,
tujuh persen saham NNT itu
tidak bernilai strategis.
“Buat kita, tujuh persen
saham itu tidak strategis,”
katanya seperti dikutip Antara di Jakarta, Selasa
(18/1). Termasuk, lanjutnya,
rencana NNT memperluas
tambang ke Elang dalam
waktu dekat, tetap menjadi
tidak strategis, kalau hanya
memililki tujuh persen.
Menurut dia, kalau pemerintah berniat membeli,
wajar-wajar saja. “Namun,
kalau Antam yang ditunjuk,
kami melihatnya tidak strategis jika hanya tujuh persen
saja,” ujarnya.
Anggota VII DPR dari
Fraksi Partai Golkar, Dito
Ganinduto, juga menilai,
pembelian tujuh persen saham NNT oleh pemerintah
pusat tidak strategis. “Pemerintah pusat tidak bisa
berbuat apa-apa, kalau hanya punya tujuh persen saham NNT,” katanya.
Menurut Dito, lebih baik
dana pembelian buat Newmont yang mencapai Rp 2,5
triliun dialokasikan pemerintah pusat buat membeli
perusahaan lain yang strategis dan menguntungkan.
Direktur Indonesia Resources Studies (Iress) Marwan Batubara mengatakan,
idealnya 31 persen saham
NNT dikuasai Antam atau
BUMN baru. “Namun, karena sudah telanjur saham
24 persen NNT dikuasai
daerah, mau bagaimana lagi,” katanya.
Ia hanya menyayangkan
perusahaan daerah yang hanya memiliki 25 persen saham dalam perusahaan pa-

tungan.
Saat ini, daerah melalui
PT Multi Daerah Bersaing
(MDB), yang merupakan
perusahaan patungan PT
Daerah Maju Bersama
(DMB) dan PT Multicapital
(Bakrie Group), menguasai
24 persen saham NNT.
Sisanya, saham NNT lainnya dimiliki PT Pukuafu
Indah 17,8 persen, PT Indonesia Masbaga Investama
2,2 persen, dan pemegang
saham asing NNT, yakni
Nusa Tenggara Partnership
56 persen. Pemegang saham
asing tersebut terdiri atas
31,5 persen saham milik
Newmont Indonesia Limited
dan 24,5 persen milik Nusa
Tenggara Mining Corporation-Sumitomo.
Sebelumnya, pemerintah
daerah dan DPRD Nusa
Tenggara Barat bertekad memiliki tujuh persen saham
divestasi NNT itu sebagai
upaya memaksimalkan hasil
tambang bagi kepentingan
masyarakat setempat.
Ketua DPRD Provinsi
NTB, Lalu Sudjirman, mengatakan, dalam proses divestasi NNT, penguasaan
daerah akan lebih memberikan manfaat bagi negara
ketimbang pusat.
Gubernur Nusa Tenggara
Barat, Zainul Majdi, menegaskan, tujuh persen saham
NNT jatah divestasi 2010,
harus diberikan kepada
pemerintah daerah. “Dengan logika apa pun, pemerintah daerahlah yang
harus diberi kesempatan
peroleh saham itu,” katanya.
Pemerintah daerah, baik
provinsi maupun kabupaten, sudah menyampaikan
surat resmi kepada Menteri
Keuangan yang menyatakan
keinginan memiliki tujuh
persen saham divestasi NNT.
Anggota Komisi VII DPR,
Bobby Adhityo Rizaldi,
mendukung tekad daerah
kuasai tujuh persen saham
NNT itu. ■ ed: firkah fansuri

