
 

Komisi Pengawas 

Komisi Pengawas Persaingan Usaha Republik Indonesia

disebut Komisi 

Laporan Keterlambatan Pemberitahuan terkait 

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 

Nomor 57 Tahun 2010 Terkait Dugaan Keterlambatan Pemberitahuan 

Pengambilalihan Saham PT Axioo Interna

Swasembada, Tbk.

Terlapor : 

telah mengambil keputusan sebagai berikut:

Majelis Komisi:

Setelah membaca Laporan 

Setelah membaca Tanggapan

Pemberitahuan. 

Setelah mendengar Keterangan 

Setelah mendengar Keterangan para Ahli.

Setelah mendengar Keterangan 

Setelah membaca

Setelah membaca

Setelah membaca surat

 
1. Menimbang bahwa Majelis Komisi menerima 

pemberitahuan Penga

Indonesia yang 

pokoknya sebagai berikut 

 

Komisi Pengawas Persaingan Usaha Republik Indonesia

 
 
 
 
 
 

P U T U S A N
Perkara Nomor 01/KPPU

 

Komisi Pengawas Persaingan Usaha Republik Indonesia

 yang memeriksa Perkara Nomor 01

Laporan Keterlambatan Pemberitahuan terkait 

Undang Nomor 5 Tahun 1999 jo. Pasal 5 Peraturan Pemerintah 

Nomor 57 Tahun 2010 Terkait Dugaan Keterlambatan Pemberitahuan 

Pengambilalihan Saham PT Axioo International Indonesia 

Swasembada, Tbk., yang dilakukan oleh: --------------------------------

PT Erajaya Swasembada, Tbk

Pusat di Jalan Gedong Panjang Nomor 29

Tambora, Jakarta Barat 11240, 

telah mengambil keputusan sebagai berikut: --------------------------------

: ----------------------------------------------------------------

Setelah membaca Laporan Keterlambatan Pemberitahuan.

Setelah membaca Tanggapan Terlapor terhadap Laporan 

 ----------------------------------------------------------------

Setelah mendengar Keterangan para Saksi. --------------------------------

Setelah mendengar Keterangan para Ahli. --------------------------------

Setelah mendengar Keterangan Terlapor. --------------------------------

Setelah membaca Kesimpulan Hasil Persidangan dari Investigator

Setelah membaca Kesimpulan Hasil Persidangan dari Terlapor

Setelah membaca surat-surat dan dokumen-dokumen dalam perkara ini.

 

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang bahwa Majelis Komisi menerima 

pemberitahuan Pengambilalihan Saham 

yang dilakukan oleh PT Erajaya Swasembada

pokoknya sebagai berikut (vide bukti I.2, B1

SALINAN 

Persaingan Usaha Republik Indonesia 

P U T U S A N 
/KPPU-M/2018 

Komisi Pengawas Persaingan Usaha Republik Indonesia selanjutnya 

Nomor 01/KPPU-M/2018 tentang 

Laporan Keterlambatan Pemberitahuan terkait Dugaan Pelanggaran Pasal 29 

Pasal 5 Peraturan Pemerintah 

Nomor 57 Tahun 2010 Terkait Dugaan Keterlambatan Pemberitahuan 

ional Indonesia oleh PT Erajaya 

-------------------------------------------  

Tbk. yang beralamat di Kantor 

Jalan Gedong Panjang Nomor 29-31, Pekojan, 

Tambora, Jakarta Barat 11240, DKI Jakarta, Indonesia;----- 

---------------------------------------  

------------------------------------------  

Pemberitahuan. ----------------------  

Terlapor terhadap Laporan Keterlambatan 

------------------------------------------  

-----------------------------------------  

-------------------------------------------  

--------------------------------------------  

rsidangan dari Investigator. ------------  

Kesimpulan Hasil Persidangan dari Terlapor. ----------------  

dokumen dalam perkara ini. ----  

TENTANG DUDUK PERKARA 

Menimbang bahwa Majelis Komisi menerima keterlambatan 

mbilalihan Saham PT Axioo International 

PT Erajaya Swasembada, Tbk yang pada 

, B1); --------------------------------  

       

 

selanjutnya 

tentang 

Dugaan Pelanggaran Pasal 29 

Pasal 5 Peraturan Pemerintah 

Nomor 57 Tahun 2010 Terkait Dugaan Keterlambatan Pemberitahuan 

leh PT Erajaya 

 

yang beralamat di Kantor 

31, Pekojan, 

 

 

 

 

Keterlambatan 

 

 

 

 

 

 

 

keterlambatan 

ional 

yang pada 

 



 

 
 

1.1. Objek

terkait 

Tahun 1999 

2010 Terkait Dugaan Keterlambatan Pemberitahuan 

Pengambilalihan Saham PT Axioo Interna

PT Erajaya Swasembada, Tbk.

diduga melakukan keterlambatan 

pengambilalihan saham 

pada pokoknya sebagai berikut:

1.1.1.

1.1.2.

1.1.3.

1.1.4.

1.1.5.

1.2. Dugaan

1999 

Pasal 29 

  
 

  

Objek Perkara adalah Laporan Keterlambatan Pemberitahuan 

terkait Dugaan Pelanggaran Pasal 29 Undang

Tahun 1999 jo. Pasal 5 Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 

2010 Terkait Dugaan Keterlambatan Pemberitahuan 

Pengambilalihan Saham PT Axioo Interna

PT Erajaya Swasembada, Tbk. PT

ga melakukan keterlambatan 

pengambilalihan saham PT Axioo Interna

pada pokoknya sebagai berikut: --------------------------------

1.1.1. Bahwa pengambilalihan saham 

Indonesia oleh PT Erajaya Swasembada, Tbk.

kriteria pemberitahuan yang wajib dilaporkan kepada 

KPPU.  --------------------------------

1.1.2. Bahwa kewajiban tersebut harus telah dilaksanakan 

selambat-lambatnya terhitung 30 (

sejak tanggal efektif yuridis pengambilalihan saham.

1.1.3. Bahwa pengambilalihan PT Axioo Interna

oleh PT Erajaya Swasembada, Tbk.

secara yuridis sejak tanggal 

Surat Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia 

Republik Indonesia Nomor: 

Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan

PT Axioo International Indonesia

PT Erajaya Swasembada, Tbk.

pemberitahuan selambat-lambatnya pada tanggal 

2015. --------------------------------

1.1.4. Bahwa PT Erajaya Swasembada, Tbk.

pemberitahuan kepada KPPU 

2016 dan telah didaftarkan dengan nomor register 

A10916. --------------------------------

1.1.5. Bahwa dengan demikian, PT Erajaya Swasembada, Tbk. 

telah melakukan keterlambatan sela

empat puluh lima) hari kerja.

Dugaan Pelanggaran: Pasal 29 Undang

1999 jo. Pasal 5 Peraturan Pemerintah 

Pasal 29 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 

SALINAN 

Laporan Keterlambatan Pemberitahuan 

Dugaan Pelanggaran Pasal 29 Undang-Undang Nomor 5 

Pasal 5 Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 

2010 Terkait Dugaan Keterlambatan Pemberitahuan 

Pengambilalihan Saham PT Axioo International Indonesia oleh 

PT Erajaya Swasembada, Tbk.

ga melakukan keterlambatan pemberitahuan

PT Axioo International Indonesia, yang 

----------------------------------------- 

saham PT Axioo International 

PT Erajaya Swasembada, Tbk. memenuhi

uan yang wajib dilaporkan kepada 

---------------------------------------------------------------

Bahwa kewajiban tersebut harus telah dilaksanakan 

lambatnya terhitung 30 (tiga puluh) hari kerja 

sejak tanggal efektif yuridis pengambilalihan saham. -------

PT Axioo International Indonesia 

oleh PT Erajaya Swasembada, Tbk. telah berlaku efektif 

secara yuridis sejak tanggal 26 Mei 2015 berdasarkan 

Surat Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia 

Republik Indonesia Nomor: AH.01.03-0934819 perihal 

Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan

T Axioo International Indonesia. Oleh karena itu, 

PT Erajaya Swasembada, Tbk. wajib untuk melakukan 

lambatnya pada tanggal 7 Juli 

----------------------------------------------------------------

PT Erajaya Swasembada, Tbk. baru melakukan 

pemberitahuan kepada KPPU pada tanggal 10 Februari

dan telah didaftarkan dengan nomor register 

-------------------------------------------------------------

PT Erajaya Swasembada, Tbk. 

telah melakukan keterlambatan selama 145 (seratus 

kerja. ------------------------------------

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 

emerintah Nomor 57 Tahun 2010. ---- 

Nomor 5 Tahun 1999 yang berbunyi:  -- 

Laporan Keterlambatan Pemberitahuan 

Undang Nomor 5 

Pasal 5 Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 

2010 Terkait Dugaan Keterlambatan Pemberitahuan 

leh               

Erajaya Swasembada, Tbk. 

pemberitahuan 

, yang 

  

ional 

memenuhi 

uan yang wajib dilaporkan kepada 

-------------------------------  

Bahwa kewajiban tersebut harus telah dilaksanakan 

) hari kerja 

-------  

ional Indonesia 

telah berlaku efektif 

berdasarkan 

Surat Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia 

perihal 

Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan 

. Oleh karena itu,                      

wajib untuk melakukan 

7 Juli 

--------------------------------  

baru melakukan 

10 Februari 

dan telah didaftarkan dengan nomor register 

-----------------------------  

PT Erajaya Swasembada, Tbk. 

seratus 

----  

Nomor 5 Tahun 

  

  



 

(1) Penggabungan atau peleburan badan usaha, atau pengambilalihan 
saham sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 yang berakibat ni
aset dan atau nilai penjualannya melebihi jumlah tertentu, wajib 
diberitahukan kepada Komisi, selambat
hari sejak tanggal penggabungan, peleburan atau pengambilalihan 
tersebut.

 
(2) Ketentuan tentang penetapan nilai aset dan ata

serta tata cara pemberitahuan sebagaimana dimaksud dalam ayat 
(1), diatur dalam Peraturan Pemerintah. 

 
Penjelasan Pasal:

(1) Cukup jelas.

(2) Cukup jelas.

Jo. Pasal

(1) Penggabung
Pengambilalihan Saham perusahaan lain yang berakibat nilai aset 
dan/atau nilai penjualannya melebihi jumlah tertentu wajib 
diberitahukan secara tertulis kepada Komisi paling lama 30 (tiga 
puluh) hari kerja sejak 
Penggabungan Badan Usaha, Peleburan Badan Usaha, 
Pengambilalihan saham  perusahaan.

(2) Jumlah tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
a.

b.

(3) Bagi Pelaku Usaha di bidang Perbankan kewajiban menyampaikan 
pemberitahuan secara tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
berlaku jika nilai
puluh triliun rupiah).
 

(4) Nilai aset dan/atau nilai penjualan sebagaimana dimaksud pada 
ayat (2) dan (3) dihitung berdasarkan penjumlahan nilai aset 
dan/atau nilai penjualan dari:
a.

b.

Penjelasan Pasal:
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Penggabungan atau peleburan badan usaha, atau pengambilalihan 
saham sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 yang berakibat ni
aset dan atau nilai penjualannya melebihi jumlah tertentu, wajib 
diberitahukan kepada Komisi, selambat
hari sejak tanggal penggabungan, peleburan atau pengambilalihan 
tersebut.  --------------------------------

Ketentuan tentang penetapan nilai aset dan ata
serta tata cara pemberitahuan sebagaimana dimaksud dalam ayat 
(1), diatur dalam Peraturan Pemerintah. 

jelasan Pasal:  --------------------------------
 

Cukup jelas.  --------------------------------
 

Cukup jelas.  --------------------------------
 

Pasal 5 Peraturan Pemerintah Nomor
 

Penggabungan Badan Usaha, Peleburan Badan Usaha, atau 
Pengambilalihan Saham perusahaan lain yang berakibat nilai aset 
dan/atau nilai penjualannya melebihi jumlah tertentu wajib 
diberitahukan secara tertulis kepada Komisi paling lama 30 (tiga 
puluh) hari kerja sejak tanggal telah berlaku efektif secara yuridis 
Penggabungan Badan Usaha, Peleburan Badan Usaha, 
Pengambilalihan saham  perusahaan.

 
Jumlah tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
a. Nilai aset sebesar Rp. 2.500.000.000.000,00 (dua triliun l

ratus miliar rupiah); dan/atau  
b. Nilai penjualan sebesar Rp. 5.000.000.000.000,00 (lima triliun 

rupiah).  --------------------------------
 

Bagi Pelaku Usaha di bidang Perbankan kewajiban menyampaikan 
pemberitahuan secara tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
berlaku jika nilai aset melebihi Rp. 20.000.000.000.000,00 (dua 
puluh triliun rupiah).  --------------------------------

Nilai aset dan/atau nilai penjualan sebagaimana dimaksud pada 
ayat (2) dan (3) dihitung berdasarkan penjumlahan nilai aset 
dan/atau nilai penjualan dari:  --------------------------------
a. Badan Usaha hasil Penggabung

Peleburan, atau Badan Usaha yang mengambilalih saham 
perusahaan lain dan Badan Usaha yang diambilalih; dan

b. Badan Usaha yang secara langsung maupun tidak langsung 
mengendalikan atau dikendalikan oleh Badan Usaha hasil 
penggabungan, Badan Usaha hasil peleburan, atau Badan 
Usaha yang mengambilalih saham perusahaan lain dan Badan 
Usaha yang diambilalih. --------------------------------

 
jelasan Pasal: --------------------------------

 

SALINAN 

Penggabungan atau peleburan badan usaha, atau pengambilalihan 
saham sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 yang berakibat nilai 
aset dan atau nilai penjualannya melebihi jumlah tertentu, wajib 
diberitahukan kepada Komisi, selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) 
hari sejak tanggal penggabungan, peleburan atau pengambilalihan 

----------------------------------------------------------------------- 

Ketentuan tentang penetapan nilai aset dan atau nilai penjualan 
serta tata cara pemberitahuan sebagaimana dimaksud dalam ayat 
(1), diatur dalam Peraturan Pemerintah.   --------------------------------- 

----------------------------------------------------------------- 

------------------------------------------------------------------ 

------------------------------------------------------------------ 

mor 57 Tahun 2010 yang berbunyi:

an Badan Usaha, Peleburan Badan Usaha, atau 
Pengambilalihan Saham perusahaan lain yang berakibat nilai aset 
dan/atau nilai penjualannya melebihi jumlah tertentu wajib 
diberitahukan secara tertulis kepada Komisi paling lama 30 (tiga 

tanggal telah berlaku efektif secara yuridis 
Penggabungan Badan Usaha, Peleburan Badan Usaha, 
Pengambilalihan saham  perusahaan.  ------------------------------------ 

Jumlah tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:  
Nilai aset sebesar Rp. 2.500.000.000.000,00 (dua triliun lima 

 ---------------------------------------- 
Nilai penjualan sebesar Rp. 5.000.000.000.000,00 (lima triliun 

------------------------------------------------------------------- 

Bagi Pelaku Usaha di bidang Perbankan kewajiban menyampaikan 
pemberitahuan secara tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

aset melebihi Rp. 20.000.000.000.000,00 (dua 
----------------------------------------------------------

Nilai aset dan/atau nilai penjualan sebagaimana dimaksud pada 
ayat (2) dan (3) dihitung berdasarkan penjumlahan nilai aset 

----------------------------------------------
Badan Usaha hasil Penggabungan, atau Badan Usaha hasil 
Peleburan, atau Badan Usaha yang mengambilalih saham 
perusahaan lain dan Badan Usaha yang diambilalih; dan  ------- 
Badan Usaha yang secara langsung maupun tidak langsung 
mengendalikan atau dikendalikan oleh Badan Usaha hasil 

an, Badan Usaha hasil peleburan, atau Badan 
Usaha yang mengambilalih saham perusahaan lain dan Badan 

------------------------------------------------ 

------------------------------------------------------------------ 

Penggabungan atau peleburan badan usaha, atau pengambilalihan 
lai 

aset dan atau nilai penjualannya melebihi jumlah tertentu, wajib 
lambatnya 30 (tiga puluh) 

hari sejak tanggal penggabungan, peleburan atau pengambilalihan 
  

u nilai penjualan 
serta tata cara pemberitahuan sebagaimana dimaksud dalam ayat 

  

  

  

  

 

an Badan Usaha, Peleburan Badan Usaha, atau 
Pengambilalihan Saham perusahaan lain yang berakibat nilai aset 
dan/atau nilai penjualannya melebihi jumlah tertentu wajib 
diberitahukan secara tertulis kepada Komisi paling lama 30 (tiga 

tanggal telah berlaku efektif secara yuridis 
Penggabungan Badan Usaha, Peleburan Badan Usaha, 

  

ima 
  

Nilai penjualan sebesar Rp. 5.000.000.000.000,00 (lima triliun 
  

Bagi Pelaku Usaha di bidang Perbankan kewajiban menyampaikan 
pemberitahuan secara tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

aset melebihi Rp. 20.000.000.000.000,00 (dua 
--------------------------  

Nilai aset dan/atau nilai penjualan sebagaimana dimaksud pada 
ayat (2) dan (3) dihitung berdasarkan penjumlahan nilai aset 

--------------  
an, atau Badan Usaha hasil 

Peleburan, atau Badan Usaha yang mengambilalih saham 
  

Badan Usaha yang secara langsung maupun tidak langsung 
mengendalikan atau dikendalikan oleh Badan Usaha hasil 

an, Badan Usaha hasil peleburan, atau Badan 
Usaha yang mengambilalih saham perusahaan lain dan Badan 

  

  



 

(1) Cukup jelas.
 

(2) Huruf a
Dalam hal salah satu pihak yang melakukan Penggabungan Badan 
Usaha, Peleburan Badan
perusahaan memiliki perbedaan antara nilai aset tahun terakhir 
dengan nilai aset tahun sebelumnya sebesar 30% atau lebih, maka 
nilai asetnya dihitung berdasarkan rata rata nilai aset 3 (tiga) tahun 
terakhir

 
Huruf b
C
nilai aset.

 
(3) Cukup jelas.

(4) Huruf a
Cukup Jelas

 
Huruf b
Yang dimaksud dengan “dikendalikan” adalah:
a.

b.

1.3. Tentang

Interna

1.3.1.

1.3.2.
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Cukup jelas.  --------------------------------

Huruf a  --------------------------------
Dalam hal salah satu pihak yang melakukan Penggabungan Badan 
Usaha, Peleburan Badan Usaha, atau Pengambilalihan saham 
perusahaan memiliki perbedaan antara nilai aset tahun terakhir 
dengan nilai aset tahun sebelumnya sebesar 30% atau lebih, maka 
nilai asetnya dihitung berdasarkan rata rata nilai aset 3 (tiga) tahun 
terakhir  --------------------------------

Huruf b  --------------------------------
Cara perhitungan nilai penjualan sama dengan cara perhitungan 
nilai aset.  --------------------------------

Cukup jelas.  --------------------------------
 

Huruf a  --------------------------------
Cukup Jelas  --------------------------------

Huruf b  --------------------------------
Yang dimaksud dengan “dikendalikan” adalah:
a. Pemilikan saham atau penguasaan suara lebih dari 50% (lima 

puluh persen) dalam Badan Usaha; atau

b. Adanya pemilikan saham atau penguasaan suara kurang dari 
atau sama dengan 50% (lima puluh persen) tetapi dapat 
mempengaruhi dan menentukan kebijakan pengelolaan Badan 
Usaha dan/atau mempengaruhi dan menentukan pengelolaan 
Badan Usaha.   --------------------------------
 

entang Latar Belakang Pengambilalihan Saham 

International Indonesia oleh PT Erajaya Swasembada, Tbk.

1.3.1. Bahwa alasan pengambilalihan bagi PT Erajaya 

Swasembada Tbk dilakukan untuk memenuhi Peraturan 

Menteri Perdagangan RI Nomor 38/M

tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perdagangan 

Nomor 82/M-DAG/PER/2012 tentang Ketentuan Impor 

Telepon Seluler, Komputer Genggam (

Komputer Tablet, dimana dalam 

tersebut, Pemerintah menghimbau 

membuka pabrik di Indonesia

1.3.2. Bahwa bunyi Pasal 8A Peraturan Menteri Pedagangan RI 

Nomor 38/M-DAG/PER/8/2013 adalah sebagai berikut: 

“IT Telepon Seluler, Komputer Genggam (

Komputer Tablet yang mendapat PI Telepon Seluler, 

Komputer Genggam (Handheld

SALINAN 

----------------------------------------------------------------- 

----------------------------------------------------------------------- 
Dalam hal salah satu pihak yang melakukan Penggabungan Badan 

Usaha, atau Pengambilalihan saham 
perusahaan memiliki perbedaan antara nilai aset tahun terakhir 
dengan nilai aset tahun sebelumnya sebesar 30% atau lebih, maka 
nilai asetnya dihitung berdasarkan rata rata nilai aset 3 (tiga) tahun 

----------------------------------------------------------------------- 

----------------------------------------------------------------------- 
ara perhitungan nilai penjualan sama dengan cara perhitungan 

--------------------------------------------------------------------- 

----------------------------------------------------------------- 

----------------------------------------------------------------------- 
----------------------------------------------------------------- 

-----------------------------------------------------------------------  
Yang dimaksud dengan “dikendalikan” adalah:  ----------------------- 

Pemilikan saham atau penguasaan suara lebih dari 50% (lima 
n Usaha; atau  ----------------------------  

Adanya pemilikan saham atau penguasaan suara kurang dari 
atau sama dengan 50% (lima puluh persen) tetapi dapat 
mempengaruhi dan menentukan kebijakan pengelolaan Badan 
Usaha dan/atau mempengaruhi dan menentukan pengelolaan 

------------------------------------------------------ 

Latar Belakang Pengambilalihan Saham PT Axioo 

ional Indonesia oleh PT Erajaya Swasembada, Tbk.  ------- 

engambilalihan bagi PT Erajaya 

Swasembada Tbk dilakukan untuk memenuhi Peraturan 

Menteri Perdagangan RI Nomor 38/M-DAG/PER/8/2013 

tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perdagangan 

DAG/PER/2012 tentang Ketentuan Impor 

Telepon Seluler, Komputer Genggam (handheld), dan 

dimana dalam Pasal 8A regulasi 

emerintah menghimbau Importir untuk 

brik di Indonesia; ---------------------------------- 

bunyi Pasal 8A Peraturan Menteri Pedagangan RI 

DAG/PER/8/2013 adalah sebagai berikut: 

“IT Telepon Seluler, Komputer Genggam (Handheld) dan 

Komputer Tablet yang mendapat PI Telepon Seluler, 

Handheld) dan Komputer Tablet 

  

  
Dalam hal salah satu pihak yang melakukan Penggabungan Badan 

Usaha, atau Pengambilalihan saham 
perusahaan memiliki perbedaan antara nilai aset tahun terakhir 
dengan nilai aset tahun sebelumnya sebesar 30% atau lebih, maka 
nilai asetnya dihitung berdasarkan rata rata nilai aset 3 (tiga) tahun 

  

  
ara perhitungan nilai penjualan sama dengan cara perhitungan 

  

  

  
  

 
  

Pemilikan saham atau penguasaan suara lebih dari 50% (lima 
 

Adanya pemilikan saham atau penguasaan suara kurang dari 
atau sama dengan 50% (lima puluh persen) tetapi dapat 
mempengaruhi dan menentukan kebijakan pengelolaan Badan 
Usaha dan/atau mempengaruhi dan menentukan pengelolaan 

  

PT Axioo 

  

engambilalihan bagi PT Erajaya 

Swasembada Tbk dilakukan untuk memenuhi Peraturan 

DAG/PER/8/2013 

tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perdagangan 

DAG/PER/2012 tentang Ketentuan Impor 

), dan 

regulasi 

mportir untuk 

  

bunyi Pasal 8A Peraturan Menteri Pedagangan RI 

DAG/PER/8/2013 adalah sebagai berikut: 

) dan 

Komputer Tablet yang mendapat PI Telepon Seluler, 

n Komputer Tablet 



 

1.3.3.

1.4. Tentang Transaksi Pengambilal

Indonesia 

1.4.1.

1.4.2.
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berdasarkan penunjukan dari pabrik di luar negeri wajib 

mendirikan industri Telepon Seluler, Komputer Genggam 

(Handheld) dan Komputer Tablet dalam kurun waktu 

paling lama 3 (tiga) tahun terhitung sejak tanggal 

diterbitkannya penetapan seb

Komputer Genggam (Handheld

1.3.3. Dalam hal untuk memenuhi kewaji

tersebut, PT Erajaya Swasembada 

PT Axioo Internasional Indonesia yang telah memiliki 

pabrik perakitan Telepon Seluler, Komputer Genggam 

(Handheld) dan Komputer Tablet.

Tentang Transaksi Pengambilalihan Saham PT 

Indonesia  --------------------------------

1.4.1. Bahwa total saham dari PT 

sejumlah 10.000 lembar saham

seluruhnya sebesar Rp10.000.000

rupiah) dengan susunan pemegang saham awal dari 

PT Axioo Internasional Indonesia sebelum pengambilalihan 

adalah sebagai berikut: --------------------------------

1.4.1.1. PT Aggelos Kreasi

saham atau 0,01% kepemilikan saham;

1.4.1.2. PT Charis Eleos sebanyak 1 (

atau 0,01% kepemilikan saham;

1.4.1.3. PT Duta Baraka sebanyak 1 (

atau 0,01% kepemilikan saham;

1.4.1.4. PT Karsten Fedora sebanyak 1 (

saham atau 0,01% kepemilikan saham;

1.4.1.5. PT Exa Nusa Persada sebanyak 9.996 (

ribu sembilan ratus sembilan puluh enam

atau 99,96% kepemilikan saham;

1.4.2. Bahwa pada tanggal 29 April 2015 terjadi pengalihan dan 

atau penjualan seluruh saham dari 

PT Charis Eleos, PT Duta Baraka dan 

masing-masing sebesar 1 

PT Exa Nusa Persada yang berlaku pada tanggal 

2015 berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat 

SALINAN 

berdasarkan penunjukan dari pabrik di luar negeri wajib 

mendirikan industri Telepon Seluler, Komputer Genggam 

) dan Komputer Tablet dalam kurun waktu 

paling lama 3 (tiga) tahun terhitung sejak tanggal 

diterbitkannya penetapan sebagai IT Telepon Seluler, 

Handheld) dan Komputer Tablet;------ 

Dalam hal untuk memenuhi kewajiban dalam regulasi 

Erajaya Swasembada Tbk mengakuisisi 

Axioo Internasional Indonesia yang telah memiliki 

tan Telepon Seluler, Komputer Genggam 

) dan Komputer Tablet. ------------------------------- 

ihan Saham PT Axioo International 

-------------------------------------------------------------------- 

 Axioo Internasional Indonesia 

10.000 lembar saham dengan nilai nominal 

.000.000.000,00 (sepuluh milyar 

nan pemegang saham awal dari 

Indonesia sebelum pengambilalihan 

------------------------------------------- 

Aggelos Kreasi sebanyak 1 (satu) lembar 

1% kepemilikan saham; ----------- 

Charis Eleos sebanyak 1 (satu) lembar saham 

atau 0,01% kepemilikan saham; -------------------- 

Duta Baraka sebanyak 1 (satu) lembar saham 

atau 0,01% kepemilikan saham; -------------------- 

Karsten Fedora sebanyak 1 (satu) lembar 

saham atau 0,01% kepemilikan saham; ----------- 

Exa Nusa Persada sebanyak 9.996 (sembilan 

ribu sembilan ratus sembilan puluh enam) saham 

atau 99,96% kepemilikan saham; ------------------- 

pada tanggal 29 April 2015 terjadi pengalihan dan 

atau penjualan seluruh saham dari PT Aggelos Kreasi, 

Duta Baraka dan PT Karsten Fedora

 (satu) lembar saham kepada 

Exa Nusa Persada yang berlaku pada tanggal 30 April

Akta Pernyataan Keputusan Rapat 

berdasarkan penunjukan dari pabrik di luar negeri wajib 

mendirikan industri Telepon Seluler, Komputer Genggam 

) dan Komputer Tablet dalam kurun waktu 

paling lama 3 (tiga) tahun terhitung sejak tanggal 

agai IT Telepon Seluler, 

  

ban dalam regulasi 

mengakuisisi                 

Axioo Internasional Indonesia yang telah memiliki 

tan Telepon Seluler, Komputer Genggam 

  

Axioo International 

  

Axioo Internasional Indonesia 

i nominal 

sepuluh milyar 

nan pemegang saham awal dari                  

Indonesia sebelum pengambilalihan 

   

lembar 

  

) lembar saham 

  

) lembar saham 

  

) lembar 

  

sembilan 

) saham 

  

pada tanggal 29 April 2015 terjadi pengalihan dan 

Aggelos Kreasi,              

Karsten Fedora 

kepada                

April 

Akta Pernyataan Keputusan Rapat 



 

1.4.3.

1.4.4.

1.4.5.

1.4.6.
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Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Axioo 

Internasional Indonesia No. 58 tertanggal 30 April 2015 

yang dibuat dihadapan Notaris Irma Bonita SH;

1.4.3. Bahwa pada tanggal 30 April

jual beli saham PT Axioo Internasional Indonesia

PT Exa Nusa Persada kepada 

Tbk. sebesar 5.100 (lima ribu seratus

transaksi sebesar Rp.5.100.000.000,00 (

seratus juta rupiah) yang dituangkan dalam perjanjian 

pemindahan hak hak atas saham yang dibuat di Jakarta 

Pusat pada tanggal 30 April 2015 yang ditandatangani 

oleh Alex yang bertindak atas nama PT

Indonesia; --------------------------------

1.4.4. Bahwa berdasarkan Akta Notaris Nomor 58 tertanggal 30 

April 2015 telah terjadi pengambilalihan saham PT

Internasional milik dari PT

PT Erajaya Swasembada, Tbk.

seratus) saham; --------------------------------

1.4.5. Bahwa pengambilalihan saham PT

Indonesia dari PT Exa Nusa Persada kepada PT

Swasembada, Tbk. sebesar 5.100 (

berlaku efektif sejak tanggal 26 Mei 2015 berdasarkan 

surat Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum 

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik 

Indonesia Nomor: AHU

Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan 

PT Axioo Internasional Indonesia;

1.4.6. Bahwa dengan adanya pengambilalihan saham PT

Internasional Indonesia sebesar 5.100 (lima ribu seratus) 

lembar saham oleh PT Erajaya Swasembada, Tbk.

berlaku sejak 26 Mei 2015 me

perubahan susunan pemegan

Internasional Indonesia sebagaimana berikut:

1.4.6.1. PT Erajaya Swasembada, Tbk.

(lima ribu seratus

kepemilikan saham;

SALINAN 

Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Axioo 

Internasional Indonesia No. 58 tertanggal 30 April 2015 

yang dibuat dihadapan Notaris Irma Bonita SH; ------------- 

Bahwa pada tanggal 30 April 2015 telah terjadi perjanjian 

Axioo Internasional Indonesia milik dari 

kepada PT Erajaya Swasembada, 

lima ribu seratus) saham dengan nilai 

transaksi sebesar Rp.5.100.000.000,00 (lima milyar 

) yang dituangkan dalam perjanjian 

pemindahan hak hak atas saham yang dibuat di Jakarta 

ril 2015 yang ditandatangani 

lex yang bertindak atas nama PT Axioo Internasional 

----------------------------------------------------------- 

Bahwa berdasarkan Akta Notaris Nomor 58 tertanggal 30 

erjadi pengambilalihan saham PT Axioo 

Internasional milik dari PT Exa Nusa Persada kepada 

PT Erajaya Swasembada, Tbk. sebesar 5.100 (lima ribu 

---------------------------------------------------- 

Bahwa pengambilalihan saham PT Axioo Internasional 

Exa Nusa Persada kepada PT Erajaya 

sebesar 5.100 (lima ribu seratus) saham 

laku efektif sejak tanggal 26 Mei 2015 berdasarkan 

surat Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum 

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik 

Indonesia Nomor: AHU-AH.01.03-0934819 perihal 

uan Perubahan Data Perseroan 

Axioo Internasional Indonesia; ------------------------------- 

adanya pengambilalihan saham PT Axioo 

Internasional Indonesia sebesar 5.100 (lima ribu seratus) 

PT Erajaya Swasembada, Tbk. yang 

berlaku sejak 26 Mei 2015 menyebabkan terjadi 

susunan pemegang saham dari PT Axioo 

sebagaimana berikut: --------------- 

PT Erajaya Swasembada, Tbk. sebanyak 5.100

ribu seratus) lembar saham atau 51% 

kepemilikan saham; ----------------------------------- 

Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Axioo 

Internasional Indonesia No. 58 tertanggal 30 April 2015 

   

telah terjadi perjanjian 

milik dari 

aya Swasembada, 

) saham dengan nilai 

lima milyar 

) yang dituangkan dalam perjanjian 

pemindahan hak hak atas saham yang dibuat di Jakarta 

ril 2015 yang ditandatangani 

Axioo Internasional 

   

Bahwa berdasarkan Akta Notaris Nomor 58 tertanggal 30 

ioo 

epada                 

lima ribu 

  

Axioo Internasional 

Erajaya 

) saham 

laku efektif sejak tanggal 26 Mei 2015 berdasarkan 

surat Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum 

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik 

0934819 perihal 

uan Perubahan Data Perseroan                 

  

Axioo 

Internasional Indonesia sebesar 5.100 (lima ribu seratus) 

yang 

nyebabkan terjadi 

Axioo 

   

sebanyak 5.100 

) lembar saham atau 51% 

  



 

1.4.7.

1.5. Tentang

1.5.1.

1.5.2.

1.5.3.

1.5.4.
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1.4.6.2. PT Exa Nusa Persada sebesar sebanyak 4.900 

(empat ribu sembilan ra

49% kepemilikan saham

1.4.7. Bahwa berdasarkan komposisi pemegang saham tersebut. 

PT Erajaya Swasembada, Tbk.

saham mayoritas dari PT Axioo Internasional Indonesia

dengan kepemilikan saham 51%

2015;  --------------------------------

Tentang Badan Usaha Pengambilalih

1.5.1. Bahwa PT Erajaya Swasembada, Tbk.

usaha yang melakukan pengambilalihan saham dengan 

dikuasainya 51% (lima puluh satu persen

PT PT Axioo Internasional Indonesia;

1.5.2. Bahwa PT Erajaya Swasembada, Tbk.

perusahaan yang didirikan berdasarkan Akta Notaris 

Nomor 7 tanggal 8 Oktober 1996 yang dibuat dihadapan 

Notaris Myra Yuwono, S.H. dan telah mendapatkan Surat 

Keputusan Kehakiman Republik Indonesia pada tanggal 

24 Februari 1997 Nomor C2-

1.5.3. Bahwa bidang usaha PT Erajaya Swasembada, Tbk.

adalah: --------------------------------

1.5.3.1. Berusaha dalam bidang perdagangan;

1.5.3.2. Berusaha dalam bidang industri;

1.5.3.3. Berusaha dalam bidang industri pembangunan;

1.5.3.4. Berusaha dalam bidang pertambangan;

1.5.3.5. Berusaha dalam bidang agrobisnis;

1.5.3.6. Berusaha dalam bidang jasa;

1.5.3.7. Berusaha dalam bidang angkutan;

1.5.4. Bahwa komposisi Pemegang Saham dari 

Swasembada, Tbk. pada saat pendirian 

1.5.4.1. Yulianti sebesar 2.500 (

lembar saham atau sebesar 50% kepem

saham; --------------------------------

1.5.4.2. Wanita Witina sebesar 2.500 (

lembar saham atau sebesar 50% kepemilikan 

saham; --------------------------------

SALINAN 

Exa Nusa Persada sebesar sebanyak 4.900 

empat ribu sembilan ratus) lembar saham atau 

49% kepemilikan saham; ------------------------- 

Bahwa berdasarkan komposisi pemegang saham tersebut. 

PT Erajaya Swasembada, Tbk. merupakan pemegang 

Axioo Internasional Indonesia

engan kepemilikan saham 51% sejak tanggal 26 Mei 

---------------------------------------------------------------- 

Usaha Pengambilalih ----------------------------------- 

PT Erajaya Swasembada, Tbk. merupakan badan 

usaha yang melakukan pengambilalihan saham dengan 

uluh satu persen) saham dari 

Axioo Internasional Indonesia; --------------------------- 

jaya Swasembada, Tbk. merupakan 

perusahaan yang didirikan berdasarkan Akta Notaris 

Nomor 7 tanggal 8 Oktober 1996 yang dibuat dihadapan 

Notaris Myra Yuwono, S.H. dan telah mendapatkan Surat 

Keputusan Kehakiman Republik Indonesia pada tanggal 

-1270.HT.01.01.TH.97; --------- 

PT Erajaya Swasembada, Tbk.

--------------------------------------------------------------- 

Berusaha dalam bidang perdagangan; ------------- 

Berusaha dalam bidang industri; ------------------- 

Berusaha dalam bidang industri pembangunan; - 

Berusaha dalam bidang pertambangan; ----------- 

bidang agrobisnis; ---------------- 

Berusaha dalam bidang jasa; ------------------------ 

Berusaha dalam bidang angkutan; ----------------- 

Bahwa komposisi Pemegang Saham dari PT Erajaya 

pada saat pendirian adalah: ------------- 

Yulianti sebesar 2.500 (dua ribu lima ratus) 

lembar saham atau sebesar 50% kepemilikan 

--------------------------------------------------- 

Wanita Witina sebesar 2.500 (dua ribu lima ratus) 

lembar saham atau sebesar 50% kepemilikan 

--------------------------------------------------- 

Exa Nusa Persada sebesar sebanyak 4.900 

) lembar saham atau 

  

Bahwa berdasarkan komposisi pemegang saham tersebut. 

merupakan pemegang 

Axioo Internasional Indonesia 

sejak tanggal 26 Mei 

  

  

merupakan badan 

usaha yang melakukan pengambilalihan saham dengan 

) saham dari                

   

merupakan 

perusahaan yang didirikan berdasarkan Akta Notaris 

Nomor 7 tanggal 8 Oktober 1996 yang dibuat dihadapan 

Notaris Myra Yuwono, S.H. dan telah mendapatkan Surat 

Keputusan Kehakiman Republik Indonesia pada tanggal 

   

PT Erajaya Swasembada, Tbk. 

  

  

  

  

  

  

  

  

PT Erajaya 

  

) 

ilikan 

  

) 

lembar saham atau sebesar 50% kepemilikan 

  



 

1.5.5.
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1.5.5. Bahwa PT Erajaya Swasembada, Tbk.

perusahaan di Indonesia sebelum mengakuisisi PT. Axioo 

Internasional Indonesia adalah sebagai

1.5.5.1. PT Teletema Artha Mandiri (TAM) dimiliki 99,99% 

oleh PT Erajaya Swasembada, Tbk.

1.5.5.2. PT Erafone Artha Retailindo (EAR) dimiliki 

99,31% oleh PT Erajaya Swasembada, Tbk.

1.5.5.3. PT Sinar Eka Selaras (SES) dimiliki 99,99% oleh 

PT. Erajaya Swasembada T

1.5.5.4. PT Era Sukses Abadi (ESA) dimiliki 99,99% oleh 

PT Erajaya Swasembada, Tbk.

1.5.5.5. West Swan Overseas Ltd (WSO) dimiliki 99,99% 

oleh PT Erajaya Swasembada, Tbk.

1.5.5.6. PT Nusa Gemilang Abadi (NGA) dimiliki 99,99% 

oleh PT. Erajaya Swasembada,Tbk;

1.5.5.7. PT Data Citra Mandiri (DCM) dimiliki 99,99% 

oleh PT Erajaya Swasembada, Tbk.

1.5.5.8. PT Azec Indonesia Management Services dimiliki 

99,99%  oleh PT Erajaya Swasembada, Tbk.

1.5.5.9. PT Mandiri Sinergi Niaga dimiliki 99,99% (MSN) 

oleh PT Erajaya Swasembada, Tbk.

1.5.5.10. PT Multi Media Selul

PT. Erafone Artha Retailindo (EAR) yang dimiliki 

sahamnya sebesar  80%;

1.5.5.11. PT Data Media Telekomunikasi (DMT) melalui 

PT. Erafone Artha Retailindo (EAR) yang dimiliki 

sahamnya sebesar  98%;

1.5.5.12. PT Prakarsa Prima Sentosa 

PT. Erafone Artha Retailindo (EAR) yang dimiliki 

sahamnya sebesar  80%;

1.5.5.13. PT Erafone Dotcom (EDC) melalui PT. Erafone 

Artha Retailindo (EAR) yang dimiliki sahamnya 

sebesar  99%; --------------------------------

1.5.5.14. CG Computers Sdn. Bhd (CG) melalui PT

Artha Retailindo (EAR) yang dimiliki sahamnya 

sebesar  49%; --------------------------------

SALINAN 

PT Erajaya Swasembada, Tbk. memiliki anak 

perusahaan di Indonesia sebelum mengakuisisi PT. Axioo 

Internasional Indonesia adalah sebagaimana berikut: ------ 

Teletema Artha Mandiri (TAM) dimiliki 99,99% 

PT Erajaya Swasembada, Tbk.; ---------------- 

Erafone Artha Retailindo (EAR) dimiliki 

PT Erajaya Swasembada, Tbk.; ------ 

PT Sinar Eka Selaras (SES) dimiliki 99,99% oleh 

PT. Erajaya Swasembada Tbk; ----------------------- 

PT Era Sukses Abadi (ESA) dimiliki 99,99% oleh 

PT Erajaya Swasembada, Tbk.; ---------------------- 

West Swan Overseas Ltd (WSO) dimiliki 99,99% 

PT Erajaya Swasembada, Tbk.; ---------------- 

Nusa Gemilang Abadi (NGA) dimiliki 99,99% 

oleh PT. Erajaya Swasembada,Tbk; ----------------- 

andiri (DCM) dimiliki 99,99% 

PT Erajaya Swasembada, Tbk.; ---------------- 

Azec Indonesia Management Services dimiliki 

PT Erajaya Swasembada, Tbk.; ----- 

Mandiri Sinergi Niaga dimiliki 99,99% (MSN) 

PT Erajaya Swasembada, Tbk.; ---------------- 

Multi Media Selular (MMS) melalui 

PT. Erafone Artha Retailindo (EAR) yang dimiliki 

sahamnya sebesar  80%; ----------------------------- 

Data Media Telekomunikasi (DMT) melalui 

PT. Erafone Artha Retailindo (EAR) yang dimiliki 

sahamnya sebesar  98%; ----------------------------- 

Prakarsa Prima Sentosa (PPS) melalui 

PT. Erafone Artha Retailindo (EAR) yang dimiliki 

sahamnya sebesar  80%; ----------------------------- 

Erafone Dotcom (EDC) melalui PT. Erafone 

Artha Retailindo (EAR) yang dimiliki sahamnya 

------------------------------------------- 

puters Sdn. Bhd (CG) melalui PT Erafone 

Artha Retailindo (EAR) yang dimiliki sahamnya 

------------------------------------------- 

memiliki anak 

perusahaan di Indonesia sebelum mengakuisisi PT. Axioo 

   

Teletema Artha Mandiri (TAM) dimiliki 99,99% 

  

Erafone Artha Retailindo (EAR) dimiliki 

  

PT Sinar Eka Selaras (SES) dimiliki 99,99% oleh 

  

PT Era Sukses Abadi (ESA) dimiliki 99,99% oleh 

  

West Swan Overseas Ltd (WSO) dimiliki 99,99% 

  

Nusa Gemilang Abadi (NGA) dimiliki 99,99% 

  

andiri (DCM) dimiliki 99,99% 

  

Azec Indonesia Management Services dimiliki 

  

Mandiri Sinergi Niaga dimiliki 99,99% (MSN) 

  

ar (MMS) melalui                       

PT. Erafone Artha Retailindo (EAR) yang dimiliki 

  

Data Media Telekomunikasi (DMT) melalui   

PT. Erafone Artha Retailindo (EAR) yang dimiliki 

  

(PPS) melalui                     

PT. Erafone Artha Retailindo (EAR) yang dimiliki 

  

Erafone Dotcom (EDC) melalui PT. Erafone 

Artha Retailindo (EAR) yang dimiliki sahamnya 

  

e 

Artha Retailindo (EAR) yang dimiliki sahamnya 

  



 

1.5.6.

1.5.7.

Total 2012

Aset 3.887.421.699.847

Penjualan 12.883.578.236.785

 

1.6. Tentang

1.6.1.

1.6.2.

1.6.3.

1.6.4.
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1.5.6. Bahwa PT Erajaya Swasembada, Tbk.

pemegang saham mayoritas terhadap 13 perusahaan 

tersebut, hal tersebut menunjukkan 

Swasembada, Tbk. adalah sebagai Pengendali;

1.5.7. Bahwa total aset dan penjualan dari 

Swasembada, Tbk. yang dinyatakan dalam rupiah dirinci 

sebagai berikut: --------------------------------

2012 2013 

3.887.421.699.847 5.001.634.710.690 6.120.307.213.175

12.883.578.236.785 12.727.247.545.028 14.451.413.262.240

Tentang Badan Usaha yang Diambilalih

1.6.1. Bahwa PT Axioo Internasional Indonesia adalah pelaku 

usaha sebagai badan usaha yang diambilalih;

1.6.2. Bahwa PT Axioo Internasional Indonesia merupakan 

perusahaan yang didirikan berdasarkan Akta Notaris 

Nomor 03 tanggal 02 Oktober 2014 yang dibuat dihadapan 

Notaris Muhammat Hatta, S.H. dan telah mendapatkan 

Pengesahan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia 

berdasarkan Keputusan Nomor AHU.27697.40.10.2014 

tertanggal 2 Oktober 2014; --------------------------------

1.6.3. Bahwa bidang usaha PT. Axioo Internasional Indonesia 

adalah berusaha di bidang industri pengolahan, 

perdagangan, pembangunan, perindustrian, jasa, 

percetakan, konstruksi, pertanian, kehutanan dan 

perikanan, transportasi dan pergudangan, kegiatan jasa 

lainnya; --------------------------------

1.6.4. Bahwa Pemegang Saham awal dari PT. Axioo Internasional 

Indonesia sebelum diambilalih adalah sebagai berikut:

1.6.4.1. PT Aggelos Kreasi sebanyak 1 (

saham atau 0,01% kepemilikan saham;

1.6.4.2. PT Charis Eleos sebanyak 1 (

atau 0,01% kepemilikan saham;

1.6.4.3. PT Duta Baraka sebanyak 1 (

atau 0,01% kepemilikan saham;

1.6.4.4. PT Karsten Fedora sebanyak 1 (

saham atau 0,01% kepemilikan saham;

SALINAN 

PT Erajaya Swasembada, Tbk. merupakan 

pemegang saham mayoritas terhadap 13 perusahaan 

tersebut, hal tersebut menunjukkan PT Erajaya 

adalah sebagai Pengendali; --------------- 

l aset dan penjualan dari PT Erajaya 

yang dinyatakan dalam rupiah dirinci 

---------------------------------------------------- 

2014 2015 

6.120.307.213.175 7.800.299.841.485

14.451.413.262.240 20.007.597.902.207

Diambilalih -------------------------------- 

Axioo Internasional Indonesia adalah pelaku 

usaha sebagai badan usaha yang diambilalih; --------------- 

Axioo Internasional Indonesia merupakan 

n berdasarkan Akta Notaris 

Nomor 03 tanggal 02 Oktober 2014 yang dibuat dihadapan 

Notaris Muhammat Hatta, S.H. dan telah mendapatkan 

Pengesahan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia 

berdasarkan Keputusan Nomor AHU.27697.40.10.2014 

--------------------------------------- 

Bahwa bidang usaha PT. Axioo Internasional Indonesia 

adalah berusaha di bidang industri pengolahan, 

perdagangan, pembangunan, perindustrian, jasa, 

percetakan, konstruksi, pertanian, kehutanan dan 

perikanan, transportasi dan pergudangan, kegiatan jasa 

-------------------------------------------------------------- 

Bahwa Pemegang Saham awal dari PT. Axioo Internasional 

Indonesia sebelum diambilalih adalah sebagai berikut: ----- 

Aggelos Kreasi sebanyak 1 (satu) lembar 

saham atau 0,01% kepemilikan saham; ----------- 

Charis Eleos sebanyak 1 (satu) lembar saham 

epemilikan saham; -------------------- 

Duta Baraka sebanyak 1 (satu) lembar saham 

atau 0,01% kepemilikan saham; -------------------- 

Karsten Fedora sebanyak 1 (satu) lembar 

saham atau 0,01% kepemilikan saham; ----------- 

merupakan 

pemegang saham mayoritas terhadap 13 perusahaan 

PT Erajaya 

  

PT Erajaya 

yang dinyatakan dalam rupiah dirinci 

  

7.800.299.841.485 

20.007.597.902.207 

  

Axioo Internasional Indonesia adalah pelaku 

   

Axioo Internasional Indonesia merupakan 

n berdasarkan Akta Notaris 

Nomor 03 tanggal 02 Oktober 2014 yang dibuat dihadapan 

Notaris Muhammat Hatta, S.H. dan telah mendapatkan 

Pengesahan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia 

berdasarkan Keputusan Nomor AHU.27697.40.10.2014 

   

Bahwa bidang usaha PT. Axioo Internasional Indonesia 

adalah berusaha di bidang industri pengolahan, 

perdagangan, pembangunan, perindustrian, jasa, 

percetakan, konstruksi, pertanian, kehutanan dan 

perikanan, transportasi dan pergudangan, kegiatan jasa 

  

Bahwa Pemegang Saham awal dari PT. Axioo Internasional 

  

) lembar 

  

) lembar saham 

  

) lembar saham 

  

) lembar 

  



 

1.6.5.

1.6.6.

1.6.7.

 

1.7. Tentang Batasan Nilai 

1.7.1.

1.7.2.
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1.6.4.5. PT Exa Nusa Persada sebanyak 9.996 (

ribu sembilan ratus sembilan puluh 

atau 99,96% kepemilikan saham;

1.6.5. Bahwa setelah pengambilalihan saham PT

Internasional Indonesia sebesar 5.100 (

lembar saham oleh PT Erajaya Swasembada, Tbk.

berlaku efektif sejak 26 Mei 2015 menyebabkan terjadi 

perubahan susunan pemegang saham dari PT

Internasional Indonesia sebagaimana berikut:

1.6.5.1. PT Erajaya Swasembada, Tbk.

(lima ribu seratus

kepemilikan saham;

1.6.5.2. PT Exa Nusa Persada sebesar sebanyak 4.900 

(empat ribu sembil

49% kepemilikan saham;

1.6.6. Bahwa berdasarkan komposisi pemegang saham tersebut, 

PT Erajaya Swasembada, Tbk.

saham mayoritas dari PT Axioo Internasional Indonesia 

dengan kepemilikan saham 51% sejak tanggal 26 Mei 

2015; --------------------------------

1.6.7. Bahwa nilai penjualan dan aset PT. Axioo Internasional 

Indonesia tahun 2012 – 2015 yang dinyatakan dalam 

rupiah adalah sebagai berikut;

Total 2012 2013
Aset - 

Penjualan - 

Tentang Batasan Nilai  --------------------------------

1.7.1. Bahwa batasan nilai untuk melakukan pemberitahuan 

Penggabungan, Peleburan, Pengambilalihan Komisi 

sebagaimana diatur dalam Pasal 5 ayat (2) dan (4) 

Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2010.

1.7.2. Bahwa dalam pasal 5 ayat (2) Peraturan Pemerintah 

Nomor 57 Tahun 2010, jumlah/batasan nilai tertentu 

sebagaimana dimaksud terdiri atas:

1.7.2.1 Nilai aset sebesar Rp. 2.500.000.000.000,00 

(Dua Triliun Lima Ratus Miliar Rupiah

SALINAN 

Exa Nusa Persada sebanyak 9.996 (sembilan 

ribu sembilan ratus sembilan puluh enam) saham 

atau 99,96% kepemilikan saham; ------------------- 

telah pengambilalihan saham PT Axioo 

Internasional Indonesia sebesar 5.100 (lima ribu seratus) 

PT Erajaya Swasembada, Tbk. yang 

berlaku efektif sejak 26 Mei 2015 menyebabkan terjadi 

susunan pemegang saham dari PT Axioo 

Internasional Indonesia sebagaimana berikut: --------------- 

PT Erajaya Swasembada, Tbk. sebanyak 5.100 

lima ribu seratus) lembar saham atau 51% 

kepemilikan saham; ----------------------------------- 

Exa Nusa Persada sebesar sebanyak 4.900 

empat ribu sembilan ratus) lembar saham atau 

49% kepemilikan saham; ----------------------------- 

Bahwa berdasarkan komposisi pemegang saham tersebut, 

PT Erajaya Swasembada, Tbk. merupakan pemegang 

Axioo Internasional Indonesia 

dengan kepemilikan saham 51% sejak tanggal 26 Mei 

----------------------------------------------------------------- 

Bahwa nilai penjualan dan aset PT. Axioo Internasional 

2015 yang dinyatakan dalam 

rupiah adalah sebagai berikut; ---------------------------------- 

2013 2014 2015 
- - 9.140.085.488 
- - 451.363.666 

----------------------------------------------------- 

a batasan nilai untuk melakukan pemberitahuan 

Penggabungan, Peleburan, Pengambilalihan Komisi 

sebagaimana diatur dalam Pasal 5 ayat (2) dan (4) 

Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2010. --------------- 

Bahwa dalam pasal 5 ayat (2) Peraturan Pemerintah 

, jumlah/batasan nilai tertentu 

sebagaimana dimaksud terdiri atas: ---------------------------- 

Nilai aset sebesar Rp. 2.500.000.000.000,00 

Dua Triliun Lima Ratus Miliar Rupiah); dan/atau

sembilan 

) saham 

  

Axioo 

) 

yang 

berlaku efektif sejak 26 Mei 2015 menyebabkan terjadi 

Axioo 

   

sebanyak 5.100 

) lembar saham atau 51% 

  

Exa Nusa Persada sebesar sebanyak 4.900 

) lembar saham atau 

  

Bahwa berdasarkan komposisi pemegang saham tersebut, 

emegang 

Axioo Internasional Indonesia 

dengan kepemilikan saham 51% sejak tanggal 26 Mei 

  

Bahwa nilai penjualan dan aset PT. Axioo Internasional 

2015 yang dinyatakan dalam 

   

 

  

a batasan nilai untuk melakukan pemberitahuan 

Penggabungan, Peleburan, Pengambilalihan Komisi 

sebagaimana diatur dalam Pasal 5 ayat (2) dan (4) 

  

Bahwa dalam pasal 5 ayat (2) Peraturan Pemerintah 

, jumlah/batasan nilai tertentu 

  

Nilai aset sebesar Rp. 2.500.000.000.000,00 

); dan/atau 



 

1.7.3.

1.7.4.

1.7.5.

 

- 11 - 

1.7.2.2 Nilai penjualan sebesar 

Rp. 5.000.000.000.000,00 (

1.7.3. Bahwa dalam pasal 5 ayat (4) 

Nomor 57 Tahun 2010, 

penjualan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dihitung 

berdasarkan penjumlahan nilai aset dan/atau nilai 

penjualan dari: --------------------------------

1.7.3.1 Badan Usaha hasil

Usaha hasil Peleburan, atau Badan Usaha yang 

mengambilalih saham perusahaan lain dan 

Badan Usaha yang diambilalih; dan

1.7.3.2 Badan Usaha yang secara langsung maupun 

tidak langsung mengendalikan atau 

dikendalikan oleh Badan Usaha hasil 

penggabungan, Badan Usaha hasil peleburan, 

atau Badan Usaha yang mengambilalih saham 

perusahaan lain dan Badan Usaha yang 

diambilalih. --------------------------------

1.7.4. Bahwa nilai penjualan dan/atau aset hasil Penggabungan 

atau Peleburan atau Pengambilalihan adalah jumlah nilai 

penjualan dan/atau aset yang dihitung berdasarkan 

penjumlahan nilai penjualan dan/atau aset tahun 

terakhir yang telah diaudit

yang melakukan Penggabungan, Peleburan, dan 

Pengambilalihan ditambah dengan nilai penjualan 

dan/atau aset dari seluruh badan usaha yang secara 

langsung maupun tidak langsung mengendalikan atau 

dikendalikan oleh Badan Usaha yang melakukan 

Penggabungan, Peleburan, dan Pengambilalihan; (Perkom 

No. 2 Tahun 2013). --------------------------------

1.7.5. Bahwa dengan demikian, nilai aset dan/atau nilai 

penjualan tidak hanya meliputi nilai aset dan/atau nilai 

penjualan dari perusahaan yang melakukan 

Penggabungan, Peleburan, dan 

juga nilai aset dan/atau nilai penjualan dari 

yang terkait secara langsung dengan perusahaan yang 

SALINAN 

Nilai penjualan sebesar 

Rp. 5.000.000.000.000,00 (Lima Triliun Rupiah). 

alam pasal 5 ayat (4) Peraturan Pemerintah 

, nilai aset dan/atau nilai 

dimaksud pada ayat (2) dihitung 

berdasarkan penjumlahan nilai aset dan/atau nilai 

---------------------------------------------------- 

Badan Usaha hasil Penggabungan, atau Badan 

Usaha hasil Peleburan, atau Badan Usaha yang 

mengambilalih saham perusahaan lain dan 

Badan Usaha yang diambilalih; dan -------------- 

Badan Usaha yang secara langsung maupun 

tidak langsung mengendalikan atau 

dikendalikan oleh Badan Usaha hasil 

penggabungan, Badan Usaha hasil peleburan, 

atau Badan Usaha yang mengambilalih saham 

perusahaan lain dan Badan Usaha yang 

-------------------------------------------- 

ilai penjualan dan/atau aset hasil Penggabungan 

atau Peleburan atau Pengambilalihan adalah jumlah nilai 

dan/atau aset yang dihitung berdasarkan 

nilai penjualan dan/atau aset tahun 

diaudit dari masing masing pihak 

yang melakukan Penggabungan, Peleburan, dan 

Pengambilalihan ditambah dengan nilai penjualan 

uruh badan usaha yang secara 

langsung maupun tidak langsung mengendalikan atau 

dikendalikan oleh Badan Usaha yang melakukan 

Penggabungan, Peleburan, dan Pengambilalihan; (Perkom 

----------------------------------------------- 

engan demikian, nilai aset dan/atau nilai 

tidak hanya meliputi nilai aset dan/atau nilai 

penjualan dari perusahaan yang melakukan 

Penggabungan, Peleburan, dan Pengambilalihan, tetapi 

juga nilai aset dan/atau nilai penjualan dari perusahaan

yang terkait secara langsung dengan perusahaan yang 

Nilai penjualan sebesar                                            

  

Peraturan Pemerintah 

ilai aset dan/atau nilai 

dimaksud pada ayat (2) dihitung 

berdasarkan penjumlahan nilai aset dan/atau nilai 

  

Penggabungan, atau Badan 

Usaha hasil Peleburan, atau Badan Usaha yang 

mengambilalih saham perusahaan lain dan 

  

Badan Usaha yang secara langsung maupun 

tidak langsung mengendalikan atau 

dikendalikan oleh Badan Usaha hasil 

penggabungan, Badan Usaha hasil peleburan, 

atau Badan Usaha yang mengambilalih saham 

perusahaan lain dan Badan Usaha yang 

  

ilai penjualan dan/atau aset hasil Penggabungan 

atau Peleburan atau Pengambilalihan adalah jumlah nilai 

dan/atau aset yang dihitung berdasarkan 

nilai penjualan dan/atau aset tahun 

dari masing masing pihak 

yang melakukan Penggabungan, Peleburan, dan 

Pengambilalihan ditambah dengan nilai penjualan 

uruh badan usaha yang secara 

langsung maupun tidak langsung mengendalikan atau 

dikendalikan oleh Badan Usaha yang melakukan 

Penggabungan, Peleburan, dan Pengambilalihan; (Perkom 

  

engan demikian, nilai aset dan/atau nilai 

tidak hanya meliputi nilai aset dan/atau nilai 

penjualan dari perusahaan yang melakukan 

, tetapi 

perusahaan 

yang terkait secara langsung dengan perusahaan yang 



 

1.7.6.

1.7.7.

1.7.8.

1.7.9.

 

- 12 - 

bersangkutan secara vertikal, yaitu induk perusahaan 

sampai dengan Badan Usaha Induk Tertinggi dan anak 

perusahaan sampai dengan anak perusahaan yang paling 

bawah; (Perkom No. 2 Tahun 2013).

1.7.6. Bahwa nilai aset dan/atau nilai penjualan Badan Usaha 

Tertinggi yang dihitung adalah nilai aset dan/atau nilai 

penjualan seluruh anak perusahaan. Hal ini dikarenakan 

secara ekonomi, nilai aset anak perusahaan merupakan 

nilai aset dari induk perusahaan (Perkom No. 2 Tahun 

2013). --------------------------------

1.7.7. Bahwa nilai aset yang dihitung adalah nilai a

berlokasi di wilayah Indonesia. Sama halnya dengan nilai 

penjualan, yang dihitung adalah nilai penjualan di 

wilayah Indonesia (tidak termasuk 

berasal dari dalam maupun penjualan yang bersumber 

dari luar wilayah Indonesia. Dalam 

nilai penjualan yang dihitung adalah nilai aset atau nilai 

penjualan seluruh anak perusahaan secara langsung 

atau tidak langsung dari Badan Usaha Induk Tertinggi 

(Perkom No. 2 Tahun 2013).

1.7.8. Dalam penjelasan pasal 5 ayat (2) Peratur

Nomor 57 Tahun 2010, cara penghitungan 

jumlah/batasan nilai adalah

Huruf a --------------------------------

Dalam hal salah satu pihak yang melakukan 

Penggabungan Badan Usaha, Peleburan Badan Usaha, 

atau Pengambilalihan saham perusahaan memiliki 

perbedaan antara nilai aset tahun terakhir dengan nilai 

aset tahun sebelumnya sebesar 30% atau lebih, maka 

nilai asetnya dihitung berdasarkan rata rata nilai aset 3 

(tiga) tahun terakhir. --------------------------------

Huruf b --------------------------------

Cara perhitungan nilai penjualan sama dengan cara 

perhitungan nilai aset.--------------------------------

1.7.9. Dalam hal salah satu pihak yang melakukan 

Penggabungan, Peleburan, dan Pengambilalihan memiliki 

SALINAN 

ngkutan secara vertikal, yaitu induk perusahaan 

sampai dengan Badan Usaha Induk Tertinggi dan anak 

perusahaan sampai dengan anak perusahaan yang paling 

bawah; (Perkom No. 2 Tahun 2013). -------------------------- 

Bahwa nilai aset dan/atau nilai penjualan Badan Usaha 

dihitung adalah nilai aset dan/atau nilai 

penjualan seluruh anak perusahaan. Hal ini dikarenakan 

secara ekonomi, nilai aset anak perusahaan merupakan 

nilai aset dari induk perusahaan (Perkom No. 2 Tahun 

--------------------------------------------------------------- 

aset yang dihitung adalah nilai aset yang 

berlokasi di wilayah Indonesia. Sama halnya dengan nilai 

, yang dihitung adalah nilai penjualan di 

wilayah Indonesia (tidak termasuk ekspor), baik yang 

berasal dari dalam maupun penjualan yang bersumber 

dari luar wilayah Indonesia. Dalam hal ini, nilai aset atau 

nilai penjualan yang dihitung adalah nilai aset atau nilai 

penjualan seluruh anak perusahaan secara langsung 

atau tidak langsung dari Badan Usaha Induk Tertinggi 

(Perkom No. 2 Tahun 2013). ------------------------------------ 

Dalam penjelasan pasal 5 ayat (2) Peraturan Pemerintah 

Nomor 57 Tahun 2010, cara penghitungan 

adalah sebagaimana berikut: -------- 

------------------------------------------------------------- 

Dalam hal salah satu pihak yang melakukan 

Penggabungan Badan Usaha, Peleburan Badan Usaha, 

atau Pengambilalihan saham perusahaan memiliki 

aan antara nilai aset tahun terakhir dengan nilai 

aset tahun sebelumnya sebesar 30% atau lebih, maka 

nilai asetnya dihitung berdasarkan rata rata nilai aset 3 

--------------------------------------------- 

------------------------------------------------------------- 

nilai penjualan sama dengan cara 

------------------------------------------- 

Dalam hal salah satu pihak yang melakukan 

Penggabungan, Peleburan, dan Pengambilalihan memiliki 

ngkutan secara vertikal, yaitu induk perusahaan 

sampai dengan Badan Usaha Induk Tertinggi dan anak 

perusahaan sampai dengan anak perusahaan yang paling 

  

Bahwa nilai aset dan/atau nilai penjualan Badan Usaha 

dihitung adalah nilai aset dan/atau nilai 

penjualan seluruh anak perusahaan. Hal ini dikarenakan 

secara ekonomi, nilai aset anak perusahaan merupakan 

nilai aset dari induk perusahaan (Perkom No. 2 Tahun 

  

set yang 

berlokasi di wilayah Indonesia. Sama halnya dengan nilai 

, yang dihitung adalah nilai penjualan di 

), baik yang 

berasal dari dalam maupun penjualan yang bersumber 

hal ini, nilai aset atau 

nilai penjualan yang dihitung adalah nilai aset atau nilai 

penjualan seluruh anak perusahaan secara langsung 

atau tidak langsung dari Badan Usaha Induk Tertinggi 

  

an Pemerintah 

Nomor 57 Tahun 2010, cara penghitungan 

  

  

Dalam hal salah satu pihak yang melakukan 

Penggabungan Badan Usaha, Peleburan Badan Usaha, 

atau Pengambilalihan saham perusahaan memiliki 

aan antara nilai aset tahun terakhir dengan nilai 

aset tahun sebelumnya sebesar 30% atau lebih, maka 

nilai asetnya dihitung berdasarkan rata rata nilai aset 3 

  

  

nilai penjualan sama dengan cara 

  

Dalam hal salah satu pihak yang melakukan 

Penggabungan, Peleburan, dan Pengambilalihan memiliki 



 

1.7.10.

Total 2012

Aset 3.887.421.699.847

Penjualan 12.883.578.236.785

1.7.11.

1.7.12.

1.7.13.
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perbedaan yang signifikan antara 

dan/atau nilai aset tahun terakhir dengan nilai penjualan 

dan/atau aset tahun sebelumnya (terdapat s

besar dari 30%), maka nilai penjualan dan/atau asetnya 

dihitung berdasarkan rata rata nilai penjualan dan/atau 

aset 3 (tiga) tahun terakhir (Perkom No. 2 Tahun 2013).

1.7.10. Bahwa total nilai aset dan/atau nilai penjualan 3 (tiga) 

tahun terakhir dari PT Erajaya Swasembada

dinyatakan dalam rupiah adalah: 

2012 2013 

3.887.421.699.847 5.001.634.710.690 6.120.307.213.175

12.883.578.236.785 12.727.247.545.028 14.451.413.262.240

1.7.11. Bahwa total nilai aset dan/atau nilai penjualan tahun 

terakhir dari PT Axioo International Indonesia

dinyatakan dalam rupiah adalah sebagai berikut: 

Total 2012 2013
Aset - -

Penjualan - -

1.7.12. Bahwa berdasarkan pasal 5 ayat (4) PP No. 57/2010, Nilai 

aset dan/atau nilai penjualan sebagaimana dimaksud 

pada ayat (2) dihitung berdasarkan penjumlahan nilai 

aset dan/atau nilai penjualan dari:

1.7.12.1. Badan Usaha hasil Penggabungan, atau Badan 

Usaha hasil Peleburan, atau 

yang mengambilalih saham perusahaan lain 

dan Badan Usaha yang diambilalih; dan

1.7.12.2. Badan Usaha yang secara langsung maupun 

tidak langsung mengendalikan atau 

dikendalikan oleh Badan Usaha hasil 

penggabungan, Badan Usaha hasil peleburan, 

atau Badan Usaha yang mengambilalih saham 

perusahaan lain dan Badan Usaha yang 

diambilalih. --------------------------------

1.7.13. Bahwa jika mengacu pada pasal 5 ayat (4) PP No. 

57/2010 huruf b, maka penjumlahan nilai aset dan atau 

nilai penjualan dihitung dari aset dan/atau penjualan 

PT Erajaya Swasembada, Tbk.

Internasional Indonesia; --------------------------------

SALINAN 

perbedaan yang signifikan antara nilai penjualan 

dan/atau nilai aset tahun terakhir dengan nilai penjualan 

dan/atau aset tahun sebelumnya (terdapat selisih lebih 

besar dari 30%), maka nilai penjualan dan/atau asetnya 

dihitung berdasarkan rata rata nilai penjualan dan/atau 

) tahun terakhir (Perkom No. 2 Tahun 2013). -- 

nilai aset dan/atau nilai penjualan 3 (tiga) 

Erajaya Swasembada, Tbk. yang 

dinyatakan dalam rupiah adalah: ----------------------------- 

2014 2015 

6.120.307.213.175 7.800.299.841.485

14.451.413.262.240 20.007.597.902.207

Bahwa total nilai aset dan/atau nilai penjualan tahun 

Axioo International Indonesia yang 

dinyatakan dalam rupiah adalah sebagai berikut:  --------- 

2013 2014 2015 
- - 9.140.085.488 
- - 451.363.666 

rkan pasal 5 ayat (4) PP No. 57/2010, Nilai 

aset dan/atau nilai penjualan sebagaimana dimaksud 

pada ayat (2) dihitung berdasarkan penjumlahan nilai 

aset dan/atau nilai penjualan dari: --------------------------- 

Badan Usaha hasil Penggabungan, atau Badan 

Usaha hasil Peleburan, atau Badan Usaha 

yang mengambilalih saham perusahaan lain 

dan Badan Usaha yang diambilalih; dan ------- 

Badan Usaha yang secara langsung maupun 

tidak langsung mengendalikan atau 

dikendalikan oleh Badan Usaha hasil 

penggabungan, Badan Usaha hasil peleburan, 

Usaha yang mengambilalih saham 

perusahaan lain dan Badan Usaha yang 

------------------------------------------ 

Bahwa jika mengacu pada pasal 5 ayat (4) PP No. 

57/2010 huruf b, maka penjumlahan nilai aset dan atau 

nilai penjualan dihitung dari aset dan/atau penjualan 

jaya Swasembada, Tbk. dan PT. Axioo 

----------------------------------------- 

penjualan 

dan/atau nilai aset tahun terakhir dengan nilai penjualan 

elisih lebih 

besar dari 30%), maka nilai penjualan dan/atau asetnya 

dihitung berdasarkan rata rata nilai penjualan dan/atau 

  

nilai aset dan/atau nilai penjualan 3 (tiga) 

yang 

  

7.800.299.841.485 

207 

Bahwa total nilai aset dan/atau nilai penjualan tahun 

yang 

  

 
 

rkan pasal 5 ayat (4) PP No. 57/2010, Nilai 

aset dan/atau nilai penjualan sebagaimana dimaksud 

pada ayat (2) dihitung berdasarkan penjumlahan nilai 

  

Badan Usaha hasil Penggabungan, atau Badan 

Badan Usaha 

yang mengambilalih saham perusahaan lain 

  

Badan Usaha yang secara langsung maupun 

tidak langsung mengendalikan atau 

dikendalikan oleh Badan Usaha hasil 

penggabungan, Badan Usaha hasil peleburan, 

Usaha yang mengambilalih saham 

perusahaan lain dan Badan Usaha yang 

  

Bahwa jika mengacu pada pasal 5 ayat (4) PP No. 

57/2010 huruf b, maka penjumlahan nilai aset dan atau 

nilai penjualan dihitung dari aset dan/atau penjualan             

dan PT. Axioo 

  



 

1.7.14.

1.7.15.

1.7.16.

1.7.17.

Batasan 
Swasembada Tbk

Aset 6.120.307.213.175

Penjualan 14.451.413.262.240

1.7.18.
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1.7.14. Bahwa perbedaan antara nilai penjualan dan/atau nilai 

aset tahun terakhir dengan nilai penjualan dan/atau aset 

tahun sebelumnya tidak signifikan (tidak terdapat selisih 

lebih besar dari 30%) dar

PT Erajaya Swasembada, Tbk.

perbedaan 2013

Aset 

22,37% 

1.7.15. Bahwa perbedaan antara nilai penjualan dan/atau nilai 

aset tahun terakhir dengan nilai penjualan dan/atau aset 

tahun sebelumnya tidak signifikan (tidak terdapat selisih 

lebih besar dari 30%) dari badan usaha yang diambilalih 

PT. Axioo Internasional Indonesia;

perbedaan 2013

Aset 

- 

1.7.16. Bahwa dengan tidak signifikannya perbedaan antara nilai 

penjualan dan/atau nilai ase

penjualan dan/atau aset tahun sebelumnya dari 

perusahaan yang mengambil alih dan diambilalih, maka 

nilai gabungan penjualan dan/atau asetnya dihitung 

berdasarkan penjumlahan aset dan/atau penjualan 

tahun terakhir yang telah di

pihak; --------------------------------

1.7.17. Bahwa nilai gabungan penjualan dan/atau aset hasil 

Pengambilalihan yang dihitung berdasarkan penjumlahan 

nilai penjualan dan/atau nilai aset dari badan usaha 

pengambilalih dengan badan usaha yang diambilalih 

pada tahun terakhir adalah:

PT. Erajaya 
Swasembada Tbk 

PT. Axioo Internasional 
Indonesia

6.120.307.213.175 0 

14.451.413.262.240 0 

1.7.18. Bahwa dengan adanya frasa kata hubung “dan atau” 

pada batasan nilai sebagaimana diatur dalam Pasal 5 

ayat (2) PP No. 57/2010 memiliki arti bersifat kumulatif 

maupun sifat fakultatif yang berarti bisa keduanya atau 

salah satunya; --------------------------------

SALINAN 

Bahwa perbedaan antara nilai penjualan dan/atau nilai 

aset tahun terakhir dengan nilai penjualan dan/atau aset 

tahun sebelumnya tidak signifikan (tidak terdapat selisih 

lebih besar dari 30%) dari badan usaha pengambilalih 

PT Erajaya Swasembada, Tbk.; -------------------------------- 

perbedaan 2013-2014 

Penjualan 

13,55% 

Bahwa perbedaan antara nilai penjualan dan/atau nilai 

aset tahun terakhir dengan nilai penjualan dan/atau aset 

ak signifikan (tidak terdapat selisih 

lebih besar dari 30%) dari badan usaha yang diambilalih 

PT. Axioo Internasional Indonesia; ---------------------------- 

perbedaan 2013-2014 

Penjualan 

- 

Bahwa dengan tidak signifikannya perbedaan antara nilai 

penjualan dan/atau nilai aset tahun terakhir dengan nilai 

penjualan dan/atau aset tahun sebelumnya dari 

perusahaan yang mengambil alih dan diambilalih, maka 

nilai gabungan penjualan dan/atau asetnya dihitung 

berdasarkan penjumlahan aset dan/atau penjualan 

tahun terakhir yang telah diaudit dari masing masing 

--------------------------------------------------------------- 

Bahwa nilai gabungan penjualan dan/atau aset hasil 

Pengambilalihan yang dihitung berdasarkan penjumlahan 

nilai penjualan dan/atau nilai aset dari badan usaha 

pengambilalih dengan badan usaha yang diambilalih 

adalah: ------------------------------------ 

PT. Axioo Internasional 
Indonesia 

Total 

6.120.307.213.175 

14.451.413.262.240 

Bahwa dengan adanya frasa kata hubung “dan atau” 

agaimana diatur dalam Pasal 5 

ayat (2) PP No. 57/2010 memiliki arti bersifat kumulatif 

maupun sifat fakultatif yang berarti bisa keduanya atau 

---------------------------------------------------- 

Bahwa perbedaan antara nilai penjualan dan/atau nilai 

aset tahun terakhir dengan nilai penjualan dan/atau aset 

tahun sebelumnya tidak signifikan (tidak terdapat selisih 

i badan usaha pengambilalih                

  

Bahwa perbedaan antara nilai penjualan dan/atau nilai 

aset tahun terakhir dengan nilai penjualan dan/atau aset 

ak signifikan (tidak terdapat selisih 

lebih besar dari 30%) dari badan usaha yang diambilalih 

  

Bahwa dengan tidak signifikannya perbedaan antara nilai 

t tahun terakhir dengan nilai 

penjualan dan/atau aset tahun sebelumnya dari 

perusahaan yang mengambil alih dan diambilalih, maka 

nilai gabungan penjualan dan/atau asetnya dihitung 

berdasarkan penjumlahan aset dan/atau penjualan 

audit dari masing masing 

  

Bahwa nilai gabungan penjualan dan/atau aset hasil 

Pengambilalihan yang dihitung berdasarkan penjumlahan 

nilai penjualan dan/atau nilai aset dari badan usaha 

pengambilalih dengan badan usaha yang diambilalih 

  

 

 

Bahwa dengan adanya frasa kata hubung “dan atau” 

agaimana diatur dalam Pasal 5 

ayat (2) PP No. 57/2010 memiliki arti bersifat kumulatif 

maupun sifat fakultatif yang berarti bisa keduanya atau 

    



 

1.7.19.

1.8. Tentang Penggabungan, Peleburan, dan Pengambilaihan antara 

Perusahaan yang Tidak Terafiliasi

1.8.1.

1.8.2.

1.8.3.

1.8.4.
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1.7.19. Bahwa dengan melebihinya nilai aset gabungan dari 

badan usaha pengambilalih dengan badan usaha 

diambilalih dari batasan nilai aset sebesar 

Rp. 2.500.000.000.000,00 dan nilai penjualan sebesar 

Rp. 5.000.000.000.000,00 maka 

Tbk. memiliki kewajiban untuk melakukan 

pemberitahuan Pengambilalihan 

Internasional Indonesia kepada KPPU;

Tentang Penggabungan, Peleburan, dan Pengambilaihan antara 

Perusahaan yang Tidak Terafiliasi --------------------------------

1.8.1. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 PP No. 57/2010 

diatur bahwa kewajiban menyampaikan pemberitahuan 

secara tertulis tidak berlaku bagi Pelaku Usaha yang 

melakukan Penggabungan Badan Usaha, Peleburan 

Badan Usaha, atau Pengambilalihan saham antar 

perusahaan yang terafiliasi;

1.8.2. Bahwa berdasarkan penjelasan Pasal 7 PP No. 57/2010, 

yang dimaksud dengan “terafiliasi” 

1.8.2.1. Hubungan antara perusahaan, baik langsung 

maupun tidak langsung, mengendalikan atau 

dikendalikan oleh perusahaan tersebut;

1.8.2.2. Hubungan antara 2 (dua) perusahaan yang 

dikendalikan, baik langsung maupun tidak 

langsung oleh pihak yang sama; atau

1.8.2.3. Hubungan antara perusahaan dan pemegang 

saham utama; --------------------------------

1.8.3. Bahwa dengan demikian perlu terlebih dahulu untuk 

diuraikan apakah ketentuan kewajiban menyampaikan 

pemberitahuan secara tertulis ini berlaku atau tidak bagi 

PT Erajaya Swasembada, Tbk.

1.8.4. Bahwa Pemegang Saham awal dari PT. Axioo 

Internasional Indonesia sebelum diambilalih adalah 

sebagai berikut: --------------------------------

1.8.4.1. PT Aggelos Kreasi sebanyak 1 (

saham atau 0,01% kepemilikan saham;

1.8.4.2. PT Charis Eleos sebanyak 1 (

saham atau 0,01% kepemilikan saham;

SALINAN 

Bahwa dengan melebihinya nilai aset gabungan dari 

badan usaha pengambilalih dengan badan usaha yang 

diambilalih dari batasan nilai aset sebesar 

Rp. 2.500.000.000.000,00 dan nilai penjualan sebesar 

Rp. 5.000.000.000.000,00 maka PT Erajaya Swasembada, 

memiliki kewajiban untuk melakukan 

pemberitahuan Pengambilalihan saham PT. Axioo 

Internasional Indonesia kepada KPPU; ----------------------- 

Tentang Penggabungan, Peleburan, dan Pengambilaihan antara 

--------------------------------------- 

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 PP No. 57/2010 

diatur bahwa kewajiban menyampaikan pemberitahuan 

tertulis tidak berlaku bagi Pelaku Usaha yang 

melakukan Penggabungan Badan Usaha, Peleburan 

Badan Usaha, atau Pengambilalihan saham antar 

perusahaan yang terafiliasi; ------------------------------------ 

Bahwa berdasarkan penjelasan Pasal 7 PP No. 57/2010, 

yang dimaksud dengan “terafiliasi” adalah: ------------------ 

ubungan antara perusahaan, baik langsung 

maupun tidak langsung, mengendalikan atau 

dikendalikan oleh perusahaan tersebut; --------- 

ubungan antara 2 (dua) perusahaan yang 

dikendalikan, baik langsung maupun tidak 

langsung oleh pihak yang sama; atau ------------ 

ngan antara perusahaan dan pemegang 

----------------------------------------- 

Bahwa dengan demikian perlu terlebih dahulu untuk 

diuraikan apakah ketentuan kewajiban menyampaikan 

pemberitahuan secara tertulis ini berlaku atau tidak bagi 

PT Erajaya Swasembada, Tbk.; -------------------------------- 

am awal dari PT. Axioo 

Internasional Indonesia sebelum diambilalih adalah 

--------------------------------------------------- 

Aggelos Kreasi sebanyak 1 (satu) lembar 

saham atau 0,01% kepemilikan saham; ---------- 

Charis Eleos sebanyak 1 (satu) lembar 

saham atau 0,01% kepemilikan saham; ---------- 

Bahwa dengan melebihinya nilai aset gabungan dari 

yang 

diambilalih dari batasan nilai aset sebesar                                

Rp. 2.500.000.000.000,00 dan nilai penjualan sebesar 

PT Erajaya Swasembada, 

memiliki kewajiban untuk melakukan 

saham PT. Axioo 

  

Tentang Penggabungan, Peleburan, dan Pengambilaihan antara 

  

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 PP No. 57/2010 

diatur bahwa kewajiban menyampaikan pemberitahuan 

tertulis tidak berlaku bagi Pelaku Usaha yang 

melakukan Penggabungan Badan Usaha, Peleburan 

Badan Usaha, atau Pengambilalihan saham antar 

  

Bahwa berdasarkan penjelasan Pasal 7 PP No. 57/2010, 

  

ubungan antara perusahaan, baik langsung 

maupun tidak langsung, mengendalikan atau 

   

ubungan antara 2 (dua) perusahaan yang 

dikendalikan, baik langsung maupun tidak 

  

ngan antara perusahaan dan pemegang 

  

Bahwa dengan demikian perlu terlebih dahulu untuk 

diuraikan apakah ketentuan kewajiban menyampaikan 

pemberitahuan secara tertulis ini berlaku atau tidak bagi 

  

am awal dari PT. Axioo 

Internasional Indonesia sebelum diambilalih adalah 

   

) lembar 

  

) lembar 

  



 

1.8.5.

1.8.6.

1.8.7.

1.9. Tentang Penggabungan, Peleburan, dan Pengambilaihan pada 

Perusahaan 

1.9.1.
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1.8.4.3. PT Duta Baraka sebanyak 1 (

saham atau 0,01% kepemilikan saham;

1.8.4.4. PT Karsten Fedora sebanyak 1 (

saham atau 0,01% kepemilikan saham;

1.8.4.5. PT Exa Nusa Persada sebanyak 9.996 (

ribu sembilan ratus sembilan puluh enam

saham atau 99,96% 

1.8.5. Bahwa komposisi Pemegang Saham dari 

Swasembada, Tbk. pada saat transaksi pengambilalihan 

adalah:   --------------------------------

1.8.5.1. PT Eralink International sebesar 1.979.996.040 

(satu milyar sembilan ratus tujuh puluh sembilan 

juta sembilan ratus sembilan 

empat puluh) lembar saham atau 68,28% 

kepemilikan saham;

1.8.5.2. Masyarakat sebesar 920.000.000 (

ratus dua puluh juta

31,72% kepemilikan saham

1.8.5.3. Ardy Hady Wijaya sebesar 3.960 (

sembilan ratus enam puluh

0,0001% kepemilikan saham;

1.8.6. Bahwa berdasarkan komposisi kepemilikan saham 

sebelum pengambilalihan saham tersebut tidak 

ditemukan hubungan afiliasi antara 

Swasembada, Tbk. dengan PT

Indonesia; --------------------------------

1.8.7. Bahwa dengan demikian maka kewajiban menyampaikan 

pemberitahuan secara tertulis kepada KPPU berlaku bagi 

Badan Usaha Pengambilalih;

Tentang Penggabungan, Peleburan, dan Pengambilaihan pada 

Perusahaan Joint Venture --------------------------------

1.9.1. Dalam hal terjadi perubahan pengendali baik dari nilai 

saham dan atau jumlah pengendali perusahaan 

Venture yang dikarenakan adanya tindakan 

Penggabungan, Peleburan, dan Pengambilalihan, maka 

tindakan tersebut tidak dikecualikan dari Peraturan 

Pemerintah Nomor 57 Tahun 2010.

SALINAN 

ta Baraka sebanyak 1 (satu) lembar 

saham atau 0,01% kepemilikan saham; ---------- 

Karsten Fedora sebanyak 1 (satu) lembar 

saham atau 0,01% kepemilikan saham; ---------- 

Exa Nusa Persada sebanyak 9.996 (sembilan 

ribu sembilan ratus sembilan puluh enam) 

saham atau 99,96% kepemilikan saham; -------- 

Bahwa komposisi Pemegang Saham dari PT Erajaya 

pada saat transaksi pengambilalihan 

------------------------------------------------------------ 

Eralink International sebesar 1.979.996.040 

satu milyar sembilan ratus tujuh puluh sembilan 

juta sembilan ratus sembilan puluh enam ribu 

) lembar saham atau 68,28% 

kepemilikan saham; ---------------------------------- 

Masyarakat sebesar 920.000.000 (sembilan 

ratus dua puluh juta) lembar saham atau 

31,72% kepemilikan saham ------------------------ 

Ardy Hady Wijaya sebesar 3.960 (tiga ribu 

sembilan ratus enam puluh) lembar saham atau 

0,0001% kepemilikan saham; ---------------------- 

Bahwa berdasarkan komposisi kepemilikan saham 

sebelum pengambilalihan saham tersebut tidak 

ditemukan hubungan afiliasi antara PT Erajaya 

dengan PT Axioo Internasional 

---------------------------------------------------------- 

an maka kewajiban menyampaikan 

pemberitahuan secara tertulis kepada KPPU berlaku bagi 

Badan Usaha Pengambilalih; ----------------------------------- 

Tentang Penggabungan, Peleburan, dan Pengambilaihan pada 

------------------------------------------------- 

Dalam hal terjadi perubahan pengendali baik dari nilai 

m dan atau jumlah pengendali perusahaan Joint 

yang dikarenakan adanya tindakan 

Penggabungan, Peleburan, dan Pengambilalihan, maka 

tindakan tersebut tidak dikecualikan dari Peraturan 

Pemerintah Nomor 57 Tahun 2010. --------------------------- 

) lembar 

  

) lembar 

  

sembilan 

) 

  

PT Erajaya 

pada saat transaksi pengambilalihan 

  

Eralink International sebesar 1.979.996.040 

satu milyar sembilan ratus tujuh puluh sembilan 

puluh enam ribu 

) lembar saham atau 68,28% 

  

sembilan 

) lembar saham atau 

  

tiga ribu 

saham atau 

  

Bahwa berdasarkan komposisi kepemilikan saham 

sebelum pengambilalihan saham tersebut tidak 

PT Erajaya 

Axioo Internasional 

   

an maka kewajiban menyampaikan 

pemberitahuan secara tertulis kepada KPPU berlaku bagi 

  

Tentang Penggabungan, Peleburan, dan Pengambilaihan pada 

  

Dalam hal terjadi perubahan pengendali baik dari nilai 

Joint 

yang dikarenakan adanya tindakan 

Penggabungan, Peleburan, dan Pengambilalihan, maka 

tindakan tersebut tidak dikecualikan dari Peraturan 

  



 

1.9.2.

1.10. Tentang Analisa Waktu Pemberitahuan

1.10.1.

1.10.2.

1.10.3.

1.10.4.
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1.9.2. Bahwa PT Axioo Internasional Indo

merupakan perusahaan Joint Venture

Swasembada, Tbk. maupun anak perusahaannya.

Tentang Analisa Waktu Pemberitahuan

1.10.1. Bahwa pasal 5 ayat (1) PP No. 57/2010 mengatur 

mengenai waktu pemberitahuan dimana Penggabungan 

Badan Usaha, Peleburan Badan Usaha, atau 

Pengambilalihan Saham perusahaan lain yang berakibat 

nilai aset dan/atau nilai penjualannya melebihi jumlah 

tertentu wajib diberitahukan secara tertulis kepada 

Komisi paling lama 30 (tiga puluh

telah berlaku efektif secara yuridis Penggabungan Badan 

Usaha, Peleburan Badan Usaha, Pengambilalihan saham  

perusahaan; --------------------------------

1.10.2. Bahwa pelaku usaha harus melakukan pemberitahuan 

paling lambat 30 (tiga puluh

Penggabungan, Peleburan, dan Pengambilalihan t

berlaku efektif secara yuridis; (Perkom No. 2 Tahun 2013)

1.10.3. Tanggal Penggabungan, Peleburan, dan Pengambilalihan 

telah berlaku efektif secara yuridis untuk badan usaha 

yang berbentuk Perseroan Terbatas, sesuai dengan 

ketentuan dalam pasal 133 UU No. 40

penjelasan adalah tanggal: (Perkom No. 2 Tahun 2013)

1.10.3.1. Persetujuan Menteri atas perubahan Anggaran 

Dasar dalam terjadi Penggabungan;

1.10.3.2. Pemberitahunan diterima Menteri baik dalam 

hal terjadi perubahaan Anggaran Dasar 

sebagaimana dimaksud dal

UU No. 40/2007 maupun yang tidak disertai 

perubahaan Anggaran Dasar; dan

1.10.3.3. Pengesahaan Menteri atas Akta Pendirian 

Perseroan Terbatas dalam hal terjadi Peleburan;

1.10.4. Jika salah satu pihak yang melakukan Penggabungan, 

Peleburan, dan Pengam

terbatas dan pihak lain adalah perusahaan non

perseroan terbatas, maka pemberitahuan dilakukan 

SALINAN 

PT Axioo Internasional Indonesia bukan 

Joint Venture dari PT Erajaya 

maupun anak perusahaannya. --------- 

Tentang Analisa Waktu Pemberitahuan --------------------------------- 

Bahwa pasal 5 ayat (1) PP No. 57/2010 mengatur 

mengenai waktu pemberitahuan dimana Penggabungan 

leburan Badan Usaha, atau 

Pengambilalihan Saham perusahaan lain yang berakibat 

nilai aset dan/atau nilai penjualannya melebihi jumlah 

tertentu wajib diberitahukan secara tertulis kepada 

tiga puluh) hari kerja sejak tanggal 

aku efektif secara yuridis Penggabungan Badan 

Usaha, Peleburan Badan Usaha, Pengambilalihan saham  

------------------------------------------------------- 

Bahwa pelaku usaha harus melakukan pemberitahuan 

tiga puluh) hari sejak tanggal 

Penggabungan, Peleburan, dan Pengambilalihan telah 

berlaku efektif secara yuridis; (Perkom No. 2 Tahun 2013) 

Tanggal Penggabungan, Peleburan, dan Pengambilalihan 

telah berlaku efektif secara yuridis untuk badan usaha 

yang berbentuk Perseroan Terbatas, sesuai dengan 

ketentuan dalam pasal 133 UU No. 40/2007 pada bagian 

penjelasan adalah tanggal: (Perkom No. 2 Tahun 2013) --- 

Persetujuan Menteri atas perubahan Anggaran 

Dasar dalam terjadi Penggabungan; -------------- 

Pemberitahunan diterima Menteri baik dalam 

hal terjadi perubahaan Anggaran Dasar 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (3) 

UU No. 40/2007 maupun yang tidak disertai 

perubahaan Anggaran Dasar; dan ----------------- 

Pengesahaan Menteri atas Akta Pendirian 

Perseroan Terbatas dalam hal terjadi Peleburan;

Jika salah satu pihak yang melakukan Penggabungan, 

Peleburan, dan Pengambilalihan adalah perseroan 

terbatas dan pihak lain adalah perusahaan non-

perseroan terbatas, maka pemberitahuan dilakukan 

nesia bukan 

dari PT Erajaya 

  

  

Bahwa pasal 5 ayat (1) PP No. 57/2010 mengatur 

mengenai waktu pemberitahuan dimana Penggabungan 

leburan Badan Usaha, atau 

Pengambilalihan Saham perusahaan lain yang berakibat 

nilai aset dan/atau nilai penjualannya melebihi jumlah 

tertentu wajib diberitahukan secara tertulis kepada 

) hari kerja sejak tanggal 

aku efektif secara yuridis Penggabungan Badan 

Usaha, Peleburan Badan Usaha, Pengambilalihan saham  

  

Bahwa pelaku usaha harus melakukan pemberitahuan 

) hari sejak tanggal 

elah 

  

Tanggal Penggabungan, Peleburan, dan Pengambilalihan 

telah berlaku efektif secara yuridis untuk badan usaha 

yang berbentuk Perseroan Terbatas, sesuai dengan 

/2007 pada bagian 

  

Persetujuan Menteri atas perubahan Anggaran 

  

Pemberitahunan diterima Menteri baik dalam 

hal terjadi perubahaan Anggaran Dasar 

am Pasal 21 ayat (3) 

UU No. 40/2007 maupun yang tidak disertai 

  

Pengesahaan Menteri atas Akta Pendirian 

Perseroan Terbatas dalam hal terjadi Peleburan;  

Jika salah satu pihak yang melakukan Penggabungan, 

bilalihan adalah perseroan 

-

perseroan terbatas, maka pemberitahuan dilakukan 



 

1.10.5.

1.10.6.

1.10.7.

1.10.8.

Hari 
ke 

1 

2 

3 

4 

 

- 18 - 

paling lambat 30 (tiga puluh

ditandatanganinya pengesahan Penggabungan, 

Peleburan, dan Pengambilalihan oleh para p

tanggal pengesahaan adalah tanggal efektif suatu badan 

usaha bergabung, melebur dan beralihnya kepemilikan 

salah di perusahaan yang diambilalih; (Perkom No. 2 

Tahun 2013) --------------------------------

1.10.5. Bahwa pengambilalihan saham PT. Axioo Internasional 

Indonesia dari PT. Exa Nusa Persada kepada 

Swasembada, Tbk. sebesar 5.100 (

saham berlaku sejak 26 Mei 2015 berdasarkan surat 

Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum 

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik 

Indonesia Nomor: AHU

Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan 

PT. Axioo Internasional Indonesia;

1.10.6. Bahwa berdasarkan Surat Direktorat Jenderal 

Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum dan 

Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana 

disebutkan diatas, diketahui bahwa pengambilalihan 

saham PT. Axioo Internasional Indonesia oleh 

Swasembada, Tbk. berlaku secara efektif yuridis sejak 

tanggal 26 Mei 2015; --------------------------------

1.10.7. Bahwa PT Erajaya Swasembada, Tbk.

Pemberitahuan secara tertulis ke KPPU te

pengambilalihan saham perusahaan PT. Axioo 

Internasional Indonesia pada tanggal 10 Februari 2016;

1.10.8. Bahwa berdasarkan penghitungan hari kalender, 

pemberitahuan pengambilalihan saham perusahaan 

PT. Axioo Internasional Indonesia seharus

diberitahukan kepada Komisi paling lambat pada tanggal 

7 Juli 2015;--------------------------------

Tanggal/Bulan 
 

Hari 
ke 

Tanggal/Bulan

26-Mei-15   11 10-Jun

27-Mei-15   12 11-Jun

28-Mei-15   13 12-Jun

29-Mei-15   14 15-Jun

SALINAN 

tiga puluh) hari sejak tanggal 

ditandatanganinya pengesahan Penggabungan, 

Peleburan, dan Pengambilalihan oleh para pihak. Adapun 

tanggal pengesahaan adalah tanggal efektif suatu badan 

usaha bergabung, melebur dan beralihnya kepemilikan 

salah di perusahaan yang diambilalih; (Perkom No. 2 

------------------------------------------------------- 

Bahwa pengambilalihan saham PT. Axioo Internasional 

Exa Nusa Persada kepada PT Erajaya 

sebesar 5.100 (lima ribu seratus) 

saham berlaku sejak 26 Mei 2015 berdasarkan surat 

Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum 

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik 

Indonesia Nomor: AHU-AH.01.03-0934819 perihal 

Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan 

PT. Axioo Internasional Indonesia; ---------------------------- 

Bahwa berdasarkan Surat Direktorat Jenderal 

Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum dan 

Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana 

diatas, diketahui bahwa pengambilalihan 

saham PT. Axioo Internasional Indonesia oleh PT Erajaya 

berlaku secara efektif yuridis sejak 

--------------------------------------------- 

PT Erajaya Swasembada, Tbk. melakukan 

Pemberitahuan secara tertulis ke KPPU terkait 

pengambilalihan saham perusahaan PT. Axioo 

Internasional Indonesia pada tanggal 10 Februari 2016; -- 

Bahwa berdasarkan penghitungan hari kalender, 

pemberitahuan pengambilalihan saham perusahaan 

PT. Axioo Internasional Indonesia seharusnya 

diberitahukan kepada Komisi paling lambat pada tanggal 

-------------------------------------------------------- 

Tanggal/Bulan 
 

Hari 
ke 

Tanggal/Bulan

Jun-15   21 24-Jun-15 

Jun-15   22 25-Jun-15 

Jun-15   23 26-Jun-15 

Jun-15   24 29-Jun-15 

) hari sejak tanggal 

ditandatanganinya pengesahan Penggabungan, 

ihak. Adapun 

tanggal pengesahaan adalah tanggal efektif suatu badan 

usaha bergabung, melebur dan beralihnya kepemilikan 

salah di perusahaan yang diambilalih; (Perkom No. 2 

  

Bahwa pengambilalihan saham PT. Axioo Internasional 

PT Erajaya 

) 

saham berlaku sejak 26 Mei 2015 berdasarkan surat 

Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum 

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik 

0934819 perihal 

Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan 

   

Bahwa berdasarkan Surat Direktorat Jenderal 

Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum dan 

Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana 

diatas, diketahui bahwa pengambilalihan 

PT Erajaya 

berlaku secara efektif yuridis sejak 

  

melakukan 

rkait 

pengambilalihan saham perusahaan PT. Axioo 

  

Bahwa berdasarkan penghitungan hari kalender, 

pemberitahuan pengambilalihan saham perusahaan                  

nya 

diberitahukan kepada Komisi paling lambat pada tanggal 

  

Tanggal/Bulan 



 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

1.10.9.
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1-Jun-15   15 16-Jun

3-Jun-15   16 17-Jun

4-Jun-15   17 18-Jun

5-Jun-15   18 19-Jun

8-Jun-15   19 22-Jun

9-Jun-15   20 23-Jun

1.10.9. Bahwa PT Erajaya Swasembada, Tbk.

melakukan pemberitahuan kepada KPPU selama 145 hari 

kerja; --------------------------------

Hari 
Ke 

Tanggal/Bulan 
 

Hari
Ke

1 08-Jul-15   74

2 09-Jul-15   75

3 10-Jul-15   76

4 13-Jul-15   77

5 14-Jul-15   78

6 15-Jul-15   79

7 22-Jul-15   80

8 23-Jul-15   81

9 24-Jul-15   82

10 27-Jul-15   83

11 28-Jul-15  84

12 29-Jul-15   85

13 30-Jul-15   86

14 31-Jul-15   87

15 03-Agt-15   88

16 04-Agt-15   89

17 05-Agt-15   90

18 06-Agt-15   91

19 07-Agt-15   92

20 10-Agt-15   93

21 11-Agt-15   94

22 12-Agt-15   95

23 13-Agt-15   96

24 14-Agt-15   97

25 18-Agt-15   98

26 19-Agt-15   99

27 20-Agt-15   100

28 21-Agt-15   101

29 24-Agt-15   102

30 25-Agt-15   103

31 26-Agt-15  104

32 27-Agt-15   105

33 28-Agt-15   106

34 31-Agt-15   107

35 1-Sep-15   108

36 2-Sep-15   109

37 3-Sep-15   110

SALINAN 

Jun-15   25 30-Jun-15 

Jun-15   26 1-Jul-15 

Jun-15   27 2-Jul-15 

Jun-15   28 3-Jul-15 

Jun-15   29 6-Jul-15 

Jun-15   30 7-Jul-15 

PT Erajaya Swasembada, Tbk. terlambat 

melakukan pemberitahuan kepada KPPU selama 145 hari 

--------------------------------------------------------------- 

Hari 
Ke 

Tanggal/Bulan 

74 28-Oct-15 
75 29-Oct-15 
76 30-Oct-15 
77 02-Nov-15 
78 03-Nov-15 
79 04-Nov-15 
80 05-Nov-15 
81 06-Nov-15 
82 09-Nov-15 
83 10-Nov-15 
84 11-Nov-15 
85 12-Nov-15 
86 13-Nov-15 
87 16-Nov-15 
88 17-Nov-15 
89 18-Nov-15 
90 19-Nov-15 
91 20-Nov-15 
92 23-Nov-15 
93 24-Nov-15 

94 25-Nov-15 
95 26-Nov-15 
96 27-Nov-15 
97 30-Nov-15 
98 1-Dec-15 
99 2-Dec-15 
100 3-Dec-15 
101 4-Dec-15 
102 7-Dec-15 
103 8-Dec-15 
104 9-Dec-15 
105 10-Dec-15 
106 11-Dec-15 
107 14-Dec-15 
108 15-Dec-15 
109 16-Dec-15 
110 17-Dec-15 

terlambat 

melakukan pemberitahuan kepada KPPU selama 145 hari 

   



 

1.10.10.

1.10.11.
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38 4-Sep-15   11

39 7-Sep-15   112

40 8-Sep-15   113

41 9-Sep-15   114

42 10-Sep-15   115

43 11-Sep-15   116

44 14-Sep-15   117

45 15-Sep-15   118

46 16-Sep-15   119

47 17-Sep-15   120

48 18-Sep-15   121

49 21-Sep-15   122

50 22-Sep-15   123

51 23-Sep-15   124

52 25-Sep-15   125

53 28-Sep-15   126

54 29-Sep-15   127

55 30-Sep-15   128

56 1-Oct-15   129

57 2-Oct-15   130

58 5-Oct-15   131

59 6-Oct-15   132

60 7-Oct-15   133

61 8-Oct-15   134

62 9-Oct-15   135

63 12-Oct-15   136

64 13-Oct-15   137

65 15-Oct-15  138

66 16-Oct-15   139

67 19-Oct-15   140

68 20-Oct-15   141

69 21-Oct-15   142

70 22-Oct-15   143

71 23-Oct-15   144

72 26-Oct-15   145

73 27-Oct-15   

1.10.10. Bahwa sebagai catatan terdapat hari libur/ tanggal 

merah pada tanggal 2 Juni 2015, 17

dan 21 Juli 2015, 17 Agustus 2015, 24 September 2015, 

14 Oktober 2015, 24 Desember 2015, 25 Desember 2015, 

1 Januari 2016, 8 Februari 2016;

1.10.11. Bahwa penghitungan 30 (tiga puluh) hari kerja 

didasarkan pada Keputusan Bersama Menteri Agama, 

Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Menteri Negara 

Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi 

Republik Indonesia No. 5 Tahun 2014, No. 

SALINAN 

111 18-Dec-15 
112 21-Dec-15 
113 22-Dec-15 
114 23-Dec-15 
115 28-Dec-15 
116 29-Dec-15 
117 30-Dec-15 
118 31-Dec-15 
119 4-Jan-16 
120 5-Jan-16 
121 6-Jan-16 
122 7-Jan-16 
123 8-Jan-16 
124 11-Jan-16 
125 12-Jan-16 
126 13-Jan-16 
127 14-Jan-16 
128 15-Jan-16 
129 18-Jan-16 
130 19-Jan-16 
131 20-Jan-16 
132 21-Jan-16 
133 22-Jan-16 
134 25-Jan-16 
135 26-Jan-16 
136 27-Jan-16 
137 28-Jan-16 
138 29-Jan-16 
139 1-Feb-16 
140 2-Feb-16 
141 3-Feb-16 
142 4-Feb-16 
143 5-Feb-16 
144 9-Feb-16 
145 10-Feb-16 

  

Bahwa sebagai catatan terdapat hari libur/ tanggal 

merah pada tanggal 2 Juni 2015, 17-18 Juli 2015, 16, 20 

dan 21 Juli 2015, 17 Agustus 2015, 24 September 2015, 

14 Oktober 2015, 24 Desember 2015, 25 Desember 2015, 

1 Januari 2016, 8 Februari 2016; ----------------------------- 

wa penghitungan 30 (tiga puluh) hari kerja 

didasarkan pada Keputusan Bersama Menteri Agama, 

Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Menteri Negara 

Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi 

Republik Indonesia No. 5 Tahun 2014, No. 

Bahwa sebagai catatan terdapat hari libur/ tanggal 

18 Juli 2015, 16, 20 

dan 21 Juli 2015, 17 Agustus 2015, 24 September 2015, 

14 Oktober 2015, 24 Desember 2015, 25 Desember 2015, 

  

wa penghitungan 30 (tiga puluh) hari kerja 

didasarkan pada Keputusan Bersama Menteri Agama, 

Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Menteri Negara 

Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi 

Republik Indonesia No. 5 Tahun 2014, No. 



 

1.11. Tentang Analisa Pemenuhan Unsur 

1.11.1.

1.11.2.

1.11.3.

1.12. Bahwa dalam unsur ini terdapat ka

1.13. Bahwa dengan demikian, maka dalam unsur ini, cukup salah 

satu dari: “Penggabungan”, atau “Peleburan Badan Usaha”, atau 

“Pengambilalihan saham” terpenuhi, maka telah terpenuhi unsur 

ini; --------------------------------

1.14. Bahwa pada tanggal 10 Februari 2016, KPPU menerima

pemberitahuan dari 

melakukan Pengambilalihan saham (akuisisi) PT. Axioo 

Internasional Indonesia;

1.15. Bahwa dengan demikian unsur pengambilalihan saham telah 

terpenuhi;
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3/SKB/MEN/V/2014, No. 02/SKB/MENPAN/V/2014 

tentang Hari Libur Nasional dan Cuti Bersama tahun 

2015 dan Keputusan Bersama Menteri Agama, Menteri 

Ketenagakerjaan, Menteri Negara Pendayagunaan 

Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik 

Indonesia No. 150 Tahun 2015, No

2/SKB/MEN/VI/2015, No. 01 Tahun 2015 Tentang Hari 

Libur Nasional dan Cuti Bersama Tahun 2016;

Tentang Analisa Pemenuhan Unsur 

1.11.1. Bahwa untuk membuktikan bahwa 

Swasembada, Tbk. melanggar Pasal 29 UU No. 5/1999 jo. 

Pasal 5 PP No. 57/2010, terle

analisa pemenuhan Pasal; --------------------------------

1.11.2. Bahwa unsur-unsur Pasal 29 ayat (1) UU No. 5/1999 

adalah sebagai berikut: --------------------------------

1.11.2.1. Penggabungan atau peleburan badan usaha, 

atau pengambilalihan saham;

1.11.2.2. Nilai aset dan atau nilai penjualannya melebihi 

jumlah tertentu; --------------------------------

1.11.2.3. Wajib diberitahukan kepada Komisi selambat

lambatnya 30 (tiga puluh

penggabungan, peleburan atau pengambilalihan 

tersebut; --------------------------------

1.11.3. Unsur “Penggabungan atau Peleburan Badan Usaha, 

atau Pengambilalihan Saham”

Bahwa dalam unsur ini terdapat kata hubung “atau”;

Bahwa dengan demikian, maka dalam unsur ini, cukup salah 

satu dari: “Penggabungan”, atau “Peleburan Badan Usaha”, atau 

“Pengambilalihan saham” terpenuhi, maka telah terpenuhi unsur 

----------------------------------------------------------------

Bahwa pada tanggal 10 Februari 2016, KPPU menerima

pemberitahuan dari PT Erajaya Swasembada, Tbk.

melakukan Pengambilalihan saham (akuisisi) PT. Axioo 

Internasional Indonesia; --------------------------------

Bahwa dengan demikian unsur pengambilalihan saham telah 

terpenuhi; --------------------------------

SALINAN 

4, No. 02/SKB/MENPAN/V/2014 

tentang Hari Libur Nasional dan Cuti Bersama tahun 

2015 dan Keputusan Bersama Menteri Agama, Menteri 

Ketenagakerjaan, Menteri Negara Pendayagunaan 

Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik 

Indonesia No. 150 Tahun 2015, No. 

2/SKB/MEN/VI/2015, No. 01 Tahun 2015 Tentang Hari 

Libur Nasional dan Cuti Bersama Tahun 2016; ------------- 

Tentang Analisa Pemenuhan Unsur  ------------------------------------ 

Bahwa untuk membuktikan bahwa PT Erajaya 

melanggar Pasal 29 UU No. 5/1999 jo. 

Pasal 5 PP No. 57/2010, terlebih dahulu dilakukan 

-------------------------------------- 

unsur Pasal 29 ayat (1) UU No. 5/1999 

----------------------------------------- 

Penggabungan atau peleburan badan usaha, 

atau pengambilalihan saham; ---------------------- 

ilai aset dan atau nilai penjualannya melebihi 

-------------------------------------- 

ajib diberitahukan kepada Komisi selambat-

tiga puluh) hari sejak tanggal 

penggabungan, peleburan atau pengambilalihan 

----------------------------------------------- 

Unsur “Penggabungan atau Peleburan Badan Usaha, 

atau Pengambilalihan Saham” --------------------------------- 

ta hubung “atau”; --------------- 

Bahwa dengan demikian, maka dalam unsur ini, cukup salah 

satu dari: “Penggabungan”, atau “Peleburan Badan Usaha”, atau 

“Pengambilalihan saham” terpenuhi, maka telah terpenuhi unsur 

--------------------------------------------- 

Bahwa pada tanggal 10 Februari 2016, KPPU menerima

PT Erajaya Swasembada, Tbk. yang 

melakukan Pengambilalihan saham (akuisisi) PT. Axioo 

--------------------------------------------------- 

Bahwa dengan demikian unsur pengambilalihan saham telah 

-------------------------------------------------------------------- 

4, No. 02/SKB/MENPAN/V/2014 

tentang Hari Libur Nasional dan Cuti Bersama tahun 

2015 dan Keputusan Bersama Menteri Agama, Menteri 

Ketenagakerjaan, Menteri Negara Pendayagunaan 

Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik 

. 

2/SKB/MEN/VI/2015, No. 01 Tahun 2015 Tentang Hari 

   

  

PT Erajaya 

melanggar Pasal 29 UU No. 5/1999 jo. 

bih dahulu dilakukan 

  

unsur Pasal 29 ayat (1) UU No. 5/1999 

  

Penggabungan atau peleburan badan usaha, 

  

ilai aset dan atau nilai penjualannya melebihi 

  

-

) hari sejak tanggal 

penggabungan, peleburan atau pengambilalihan 

  

Unsur “Penggabungan atau Peleburan Badan Usaha, 

  

  

Bahwa dengan demikian, maka dalam unsur ini, cukup salah 

satu dari: “Penggabungan”, atau “Peleburan Badan Usaha”, atau 

“Pengambilalihan saham” terpenuhi, maka telah terpenuhi unsur 

  

Bahwa pada tanggal 10 Februari 2016, KPPU menerima 

yang 

melakukan Pengambilalihan saham (akuisisi) PT. Axioo 

   

Bahwa dengan demikian unsur pengambilalihan saham telah 

  



 

1.15.1.

1.16. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 29 ayat (2) UU No. 5/1999, 

diatur bahwa ketentuan tentang penetapan nilai aset dan atau 

nilai penjualan serta tata cara pemberitahuan sebagaimana 

dimaksud dalam ayat (1) tersebut diatas, diatur dalam P

Pemerintah;

1.17. Bahwa sebagai peraturan pelaksana dari ketentuan Pasal 29 UU 

No. 5/1999 tersebut diatas, Pemerintah telah menerbitkan PP No. 

57/2010 yang didalamnya memuat mengenai nilai aset dan/atau 

nilai penjualan yang melebihi jumlah tertentu;

1.18. Bahwa nilai aset dan atau nilai penjualan melebihi jumlah 

tertentu diatur dalam Pasal 5 ayat (2) PP No. 57/2010 yang 

menentukan:

1.18.1.

1.18.2.

1.19. Bahwa nilai aset dan/atau nilai penjualan sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 5 ayat (2) PP No. 57/2010 tersebut diatas dihitung 

berdasarkan penjumlahan nilai aset dan/atau nilai penjualan 

dari: --------------------------------

1.19.1.

1.19.2.

1.20. Bahwa penghitungan nilai aset dan/atau nilai penjualan tersebut 

diatas untuk mengetahui apakah nilai aset dan atau nilai 

penjualan melebihi jumlah tertentu;

1.21. Bahwa nilai aset dan atau nilai penjualan tersebut menjadi hal 

menentukan apakah Pelaku Usaha wajib atau tidak wajib untuk 

melaporkan ke KPPU;
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1.15.1. Unsur “nilai aset dan atau nilai penjualannya melebihi 

jumlah tertentu”;   --------------------------------

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 29 ayat (2) UU No. 5/1999, 

diatur bahwa ketentuan tentang penetapan nilai aset dan atau 

nilai penjualan serta tata cara pemberitahuan sebagaimana 

dimaksud dalam ayat (1) tersebut diatas, diatur dalam P

Pemerintah; --------------------------------

Bahwa sebagai peraturan pelaksana dari ketentuan Pasal 29 UU 

No. 5/1999 tersebut diatas, Pemerintah telah menerbitkan PP No. 

57/2010 yang didalamnya memuat mengenai nilai aset dan/atau 

nilai penjualan yang melebihi jumlah tertentu;

ahwa nilai aset dan atau nilai penjualan melebihi jumlah 

tertentu diatur dalam Pasal 5 ayat (2) PP No. 57/2010 yang 

menentukan: --------------------------------

1.18.1. nilai aset sebesar Rp2.500.000.000.000,00 (

lima ratus miliar rupiah); dan/atau

1.18.2. nilai penjualan sebesar Rp

triliun rupiah); --------------------------------

Bahwa nilai aset dan/atau nilai penjualan sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 5 ayat (2) PP No. 57/2010 tersebut diatas dihitung 

berdasarkan penjumlahan nilai aset dan/atau nilai penjualan 

----------------------------------------------------------------

1.19.1. Badan Usaha hasil Penggabu

hasil Peleburan, atau Badan Usaha yang mengambilalih 

saham perusahaan lain dan Ba

diambilalih; dan --------------------------------

1.19.2. Badan Usaha yang secara langsung maupun tidak 

langsung mengendalikan atau dikendalikan oleh Badan 

Usaha hasil Penggabungan, atau Badan Usaha hasil 

Peleburan, atau Badan Usaha yang mengambilalih saham 

perusahaan lain dan Badan Usaha yang diambilalih;

Bahwa penghitungan nilai aset dan/atau nilai penjualan tersebut 

diatas untuk mengetahui apakah nilai aset dan atau nilai 

jualan melebihi jumlah tertentu;

Bahwa nilai aset dan atau nilai penjualan tersebut menjadi hal 

menentukan apakah Pelaku Usaha wajib atau tidak wajib untuk 

melaporkan ke KPPU; --------------------------------

SALINAN 

Unsur “nilai aset dan atau nilai penjualannya melebihi 

------------------------------------------------ 

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 29 ayat (2) UU No. 5/1999, 

diatur bahwa ketentuan tentang penetapan nilai aset dan atau 

nilai penjualan serta tata cara pemberitahuan sebagaimana 

dimaksud dalam ayat (1) tersebut diatas, diatur dalam Peraturan 

------------------------------------------------------------------ 

Bahwa sebagai peraturan pelaksana dari ketentuan Pasal 29 UU 

No. 5/1999 tersebut diatas, Pemerintah telah menerbitkan PP No. 

57/2010 yang didalamnya memuat mengenai nilai aset dan/atau 

nilai penjualan yang melebihi jumlah tertentu; ------------------------ 

ahwa nilai aset dan atau nilai penjualan melebihi jumlah 

tertentu diatur dalam Pasal 5 ayat (2) PP No. 57/2010 yang 

---------------------------------------------------------------- 

2.500.000.000.000,00 (dua triliun 

); dan/atau ---------------------------- 

nilai penjualan sebesar Rp5.000.000.000.000,00 (lima 

----------------------------------------------------- 

Bahwa nilai aset dan/atau nilai penjualan sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 5 ayat (2) PP No. 57/2010 tersebut diatas dihitung 

berdasarkan penjumlahan nilai aset dan/atau nilai penjualan 

------------------------------------------- 

Badan Usaha hasil Penggabungan, atau Badan Usaha 

hasil Peleburan, atau Badan Usaha yang mengambilalih 

saham perusahaan lain dan Badan Usaha yang 

-------------------------------------------------- 

Badan Usaha yang secara langsung maupun tidak 

langsung mengendalikan atau dikendalikan oleh Badan 

gan, atau Badan Usaha hasil 

Peleburan, atau Badan Usaha yang mengambilalih saham 

perusahaan lain dan Badan Usaha yang diambilalih; ----- 

Bahwa penghitungan nilai aset dan/atau nilai penjualan tersebut 

diatas untuk mengetahui apakah nilai aset dan atau nilai 

jualan melebihi jumlah tertentu; ------------------------------------ 

Bahwa nilai aset dan atau nilai penjualan tersebut menjadi hal 

menentukan apakah Pelaku Usaha wajib atau tidak wajib untuk 

------------------------------------------------------ 

Unsur “nilai aset dan atau nilai penjualannya melebihi 

  

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 29 ayat (2) UU No. 5/1999, 

diatur bahwa ketentuan tentang penetapan nilai aset dan atau 

nilai penjualan serta tata cara pemberitahuan sebagaimana 

eraturan 

  

Bahwa sebagai peraturan pelaksana dari ketentuan Pasal 29 UU 

No. 5/1999 tersebut diatas, Pemerintah telah menerbitkan PP No. 

57/2010 yang didalamnya memuat mengenai nilai aset dan/atau 

  

ahwa nilai aset dan atau nilai penjualan melebihi jumlah 

tertentu diatur dalam Pasal 5 ayat (2) PP No. 57/2010 yang 

  

dua triliun 

  

lima 

  

Bahwa nilai aset dan/atau nilai penjualan sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 5 ayat (2) PP No. 57/2010 tersebut diatas dihitung 

berdasarkan penjumlahan nilai aset dan/atau nilai penjualan 

   

ngan, atau Badan Usaha 

hasil Peleburan, atau Badan Usaha yang mengambilalih 

dan Usaha yang 

  

Badan Usaha yang secara langsung maupun tidak 

langsung mengendalikan atau dikendalikan oleh Badan 

gan, atau Badan Usaha hasil 

Peleburan, atau Badan Usaha yang mengambilalih saham 

  

Bahwa penghitungan nilai aset dan/atau nilai penjualan tersebut 

diatas untuk mengetahui apakah nilai aset dan atau nilai 

  

Bahwa nilai aset dan atau nilai penjualan tersebut menjadi hal 

menentukan apakah Pelaku Usaha wajib atau tidak wajib untuk 

  



 

1.22. Bahwa dengan adanya frasa kata hubung “dan atau” memiliki arti 

memiliki sifat 

keduanya atau salah satunya;

1.23. Bahwa dengan demikian, yang menjadi faktor utama dari unsur 

ini adalah melebihi atau tidak melebihi jumlah tertentu yang telah 

ditentukan tersebut diatas;

1.24. Bahwa berdasarkan k

nilai penjualan gabungan diperoleh fakta

penjualan dan/atau nilai aset gabungan dari badan usaha 

pengambilalih dengan badan usaha yang diambilalih dalam 

1 (satu

aset dan Rp

1.25. Bahwa dengan demikian pengambilalihan saham PT. Axioo 

Internasional Indonesia oleh 

melebihi jumlah tertentu sebagaimana diatur d

No. 57/2010;

1.26. Bahwa dengan demikian unsur “nilai aset melebihi jumlah 

tertentu” dan unsur “nilai penjualan melebihi jumlah tertentu” 

telah terpenuhi;

1.26.1.

1.27. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 5 ayat (1) PP No. 57/2010 

diatur bahwa pemberitahuan Penggabungan Badan Usaha, 

Peleburan Badan Usaha, atau Pengambilalihan saham 

perusahaan lain yang berakiba

penjualannya melebihi jumlah tertentu wajib diberitahukan 

secara tertulis kepada KPPU paling lama 30 (

sejak tanggal telah berlaku efektif secara yuridis Penggabungan 

Badan Usaha, Peleburan Badan Usaha, ata

saham perusahaan;

1.28. Bahwa berdasarkan ketentuan tersebut, maka pemberitahuan 

wajib dilakukan:

1.28.1.

1.28.2.
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Bahwa dengan adanya frasa kata hubung “dan atau” memiliki arti 

memiliki sifat kumulatif maupun sifat fakultatif yang berati bisa 

keduanya atau salah satunya; --------------------------------

Bahwa dengan demikian, yang menjadi faktor utama dari unsur 

ini adalah melebihi atau tidak melebihi jumlah tertentu yang telah 

ditentukan tersebut diatas; --------------------------------

Bahwa berdasarkan ketentuan penghitungan nilai aset dan/atau 

nilai penjualan gabungan diperoleh fakta

penjualan dan/atau nilai aset gabungan dari badan usaha 

pengambilalih dengan badan usaha yang diambilalih dalam 

atu) tahun terakhir sebesar Rp6.120.307.2

aset dan Rp14.451.413.262.240 untuk nilai penjualan;

Bahwa dengan demikian pengambilalihan saham PT. Axioo 

Internasional Indonesia oleh PT Erajaya Swasembada, Tbk.

melebihi jumlah tertentu sebagaimana diatur d

No. 57/2010; --------------------------------

Bahwa dengan demikian unsur “nilai aset melebihi jumlah 

tertentu” dan unsur “nilai penjualan melebihi jumlah tertentu” 

telah terpenuhi; --------------------------------

1.26.1. Unsur “wajib diberitahukan kepada Komisi selambat

lambatnya 30 (tiga puluh

penggabungan, peleburan atau pengambilalihan 

tersebut”; --------------------------------

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 5 ayat (1) PP No. 57/2010 

diatur bahwa pemberitahuan Penggabungan Badan Usaha, 

Peleburan Badan Usaha, atau Pengambilalihan saham 

perusahaan lain yang berakibat nilai aset dan/atau nilai 

penjualannya melebihi jumlah tertentu wajib diberitahukan 

secara tertulis kepada KPPU paling lama 30 (

sejak tanggal telah berlaku efektif secara yuridis Penggabungan 

Badan Usaha, Peleburan Badan Usaha, ata

saham perusahaan; --------------------------------

Bahwa berdasarkan ketentuan tersebut, maka pemberitahuan 

wajib dilakukan: --------------------------------

1.28.1. secara tertulis; --------------------------------

1.28.2. paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak berlaku efektif;

SALINAN 

Bahwa dengan adanya frasa kata hubung “dan atau” memiliki arti 

kumulatif maupun sifat fakultatif yang berati bisa 

------------------------------------------- 

Bahwa dengan demikian, yang menjadi faktor utama dari unsur 

ini adalah melebihi atau tidak melebihi jumlah tertentu yang telah 

----------------------------------------------- 

etentuan penghitungan nilai aset dan/atau 

nilai penjualan gabungan diperoleh fakta-fakta bahwa nilai 

penjualan dan/atau nilai aset gabungan dari badan usaha 

pengambilalih dengan badan usaha yang diambilalih dalam 

6.120.307.213.175 untuk nilai 

14.451.413.262.240 untuk nilai penjualan; ------------- 

Bahwa dengan demikian pengambilalihan saham PT. Axioo 

PT Erajaya Swasembada, Tbk. telah 

melebihi jumlah tertentu sebagaimana diatur dalam Pasal 5 PP 

---------------------------------------------------------------- 

Bahwa dengan demikian unsur “nilai aset melebihi jumlah 

tertentu” dan unsur “nilai penjualan melebihi jumlah tertentu” 

------------------------------------------------------------- 

Unsur “wajib diberitahukan kepada Komisi selambat-

tiga puluh) hari sejak tanggal 

penggabungan, peleburan atau pengambilalihan 

---------------------------------------------------------- 

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 5 ayat (1) PP No. 57/2010 

diatur bahwa pemberitahuan Penggabungan Badan Usaha, 

Peleburan Badan Usaha, atau Pengambilalihan saham 

t nilai aset dan/atau nilai 

penjualannya melebihi jumlah tertentu wajib diberitahukan 

secara tertulis kepada KPPU paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja 

sejak tanggal telah berlaku efektif secara yuridis Penggabungan 

Badan Usaha, Peleburan Badan Usaha, atau Pengambilalihan 

-------------------------------------------------------- 

Bahwa berdasarkan ketentuan tersebut, maka pemberitahuan 

------------------------------------------------------------ 

---------------------------------------------------- 

) hari sejak berlaku efektif; ----- 

Bahwa dengan adanya frasa kata hubung “dan atau” memiliki arti 

kumulatif maupun sifat fakultatif yang berati bisa 

  

Bahwa dengan demikian, yang menjadi faktor utama dari unsur 

ini adalah melebihi atau tidak melebihi jumlah tertentu yang telah 

  

etentuan penghitungan nilai aset dan/atau 

fakta bahwa nilai 

penjualan dan/atau nilai aset gabungan dari badan usaha 

pengambilalih dengan badan usaha yang diambilalih dalam                    

13.175 untuk nilai 

  

Bahwa dengan demikian pengambilalihan saham PT. Axioo 

telah 

alam Pasal 5 PP 

   

Bahwa dengan demikian unsur “nilai aset melebihi jumlah 

tertentu” dan unsur “nilai penjualan melebihi jumlah tertentu” 

  

-

anggal 

penggabungan, peleburan atau pengambilalihan 

  

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 5 ayat (1) PP No. 57/2010 

diatur bahwa pemberitahuan Penggabungan Badan Usaha, 

Peleburan Badan Usaha, atau Pengambilalihan saham 

t nilai aset dan/atau nilai 

penjualannya melebihi jumlah tertentu wajib diberitahukan 

) hari kerja 

sejak tanggal telah berlaku efektif secara yuridis Penggabungan 

u Pengambilalihan 

  

Bahwa berdasarkan ketentuan tersebut, maka pemberitahuan 

  

  

  



 

1.28.3.

1.29. Bahwa 

tertulis kepada KPPU pada tanggal 10 Februari 2016 terkait 

Pengambilalihan Saham PT. Axioo Internasional Indonesia;

1.30. Bahwa dengan adanya frasa kata “sejak” maka memiliki arti 

penghitungan 30 (

efektif secara yuridis;

1.31. Bahwa berdasarkan ketentuan UU. No. 40/2007, tanggal telah 

berlaku efektif secara yuridis adalah 26 Mei 2015 sejak 

diterbitkannya surat Direktorat Jenderal Administrasi Hukum 

Umum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republi

Indonesia Nomor: AHU

Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT. Axioo Internasional 

Indonesia;

1.32. Bahwa berdasarkan telah berlaku efektif secara yuridis 

perubahan data perseroan PT. Axioo Internasional Indonesia, 

maka 

kepada KPPU selambat

1.33. Bahwa 

pemberitahuan kepada KPPU selama 145 hari kerja;

Hari
Ke 
1 
2 
3 
4 
5 
6 

7 
8 
9 
10 
11 
12 

13 
14 
15 
16 
17 
18 

19 
20 
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1.28.3. berlaku efektif secara yuridis;

Bahwa PT Erajaya Swasembada, Tbk.

tertulis kepada KPPU pada tanggal 10 Februari 2016 terkait 

Pengambilalihan Saham PT. Axioo Internasional Indonesia;

Bahwa dengan adanya frasa kata “sejak” maka memiliki arti 

penghitungan 30 (tiga puluh) hari dihitung sejak tanggal berl

efektif secara yuridis; --------------------------------

Bahwa berdasarkan ketentuan UU. No. 40/2007, tanggal telah 

berlaku efektif secara yuridis adalah 26 Mei 2015 sejak 

diterbitkannya surat Direktorat Jenderal Administrasi Hukum 

Umum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republi

Indonesia Nomor: AHU-AH.01.03-0934819 perihal Penerimaan 

Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT. Axioo Internasional 

Indonesia; --------------------------------

Bahwa berdasarkan telah berlaku efektif secara yuridis 

perubahan data perseroan PT. Axioo Internasional Indonesia, 

maka PT Erajaya Swasembada, Tbk.

kepada KPPU selambat-lambatnya pada tanggal 7 Juli 2015;

Bahwa PT Erajaya Swasembada, Tbk.

pemberitahuan kepada KPPU selama 145 hari kerja;

Hari 
 

Tanggal / Bulan 
 

Hari

08-Jul-15   

09-Jul-15   

10-Jul-15   

13-Jul-15   

14-Jul-15   

15-Jul-15   

22-Jul-15   

23-Jul-15   

24-Jul-15   
 27-Jul-15   
 28-Jul-15  
 29-Jul-15   

 30-Jul-15   
 31-Jul-15   
 03-Agt-15   
 04-Agt-15   
 05-Agt-15   
 06-Agt-15   

 07-Agt-15   
 10-Agt-15   

SALINAN 

berlaku efektif secara yuridis; ---------------------------------- 

PT Erajaya Swasembada, Tbk. memberitahukan secara 

tertulis kepada KPPU pada tanggal 10 Februari 2016 terkait 

Pengambilalihan Saham PT. Axioo Internasional Indonesia; -------- 

Bahwa dengan adanya frasa kata “sejak” maka memiliki arti 

) hari dihitung sejak tanggal berlaku 

------------------------------------------------------ 

Bahwa berdasarkan ketentuan UU. No. 40/2007, tanggal telah 

berlaku efektif secara yuridis adalah 26 Mei 2015 sejak 

diterbitkannya surat Direktorat Jenderal Administrasi Hukum 

Umum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik 

0934819 perihal Penerimaan 

Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT. Axioo Internasional 

-------------------------------------------------------------------- 

Bahwa berdasarkan telah berlaku efektif secara yuridis 

perubahan data perseroan PT. Axioo Internasional Indonesia, 

Erajaya Swasembada, Tbk. harus sudah melaporkan 

lambatnya pada tanggal 7 Juli 2015; ------ 

PT Erajaya Swasembada, Tbk. terlambat melakukan 

pemberitahuan kepada KPPU selama 145 hari kerja; ---------------- 

Hari 
Ke 

Tanggal / Bulan 

74 28-Oct-15 
75 29-Oct-15 
76 30-Oct-15 
77 02-Nov-15 
78 03-Nov-15 
79 04-Nov-15 
80 05-Nov-15 
81 06-Nov-15 
82 09-Nov-15 
83 10-Nov-15 
84 11-Nov-15 
85 12-Nov-15 
86 13-Nov-15 
87 16-Nov-15 
88 17-Nov-15 
89 18-Nov-15 
90 19-Nov-15 
91 20-Nov-15 
92 23-Nov-15 
93 24-Nov-15 

  

mberitahukan secara 

tertulis kepada KPPU pada tanggal 10 Februari 2016 terkait 

  

Bahwa dengan adanya frasa kata “sejak” maka memiliki arti 

aku 

  

Bahwa berdasarkan ketentuan UU. No. 40/2007, tanggal telah 

berlaku efektif secara yuridis adalah 26 Mei 2015 sejak 

diterbitkannya surat Direktorat Jenderal Administrasi Hukum 

k 

0934819 perihal Penerimaan 

Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT. Axioo Internasional 

  

Bahwa berdasarkan telah berlaku efektif secara yuridis 

perubahan data perseroan PT. Axioo Internasional Indonesia, 

harus sudah melaporkan 

  

terlambat melakukan 

   



 

21 
22 
23 
24 
25 

26 
27 
28 
29 
30 
31 

32 
33 
34 
35 
36 
37 

38 
39 
40 
41 
42 
43 

44 
45 
46 
47 
48 
49 

50 
51 
52 
53 
54 
55 

56 
57 
58 
59 
60 
61 

62 
63 
64 
65 
66 
67 

68 
69 
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 11-Agt-15   
 12-Agt-15   
 13-Agt-15   
 14-Agt-15   
 18-Agt-15   

 19-Agt-15   
 20-Agt-15   100
 21-Agt-15   101
 24-Agt-15   102
 25-Agt-15   103
 26-Agt-15  104

 27-Agt-15   105
 28-Agt-15   106
 31-Agt-15   107
 1-Sep-15   108
 2-Sep-15   109
 3-Sep-15   110

 4-Sep-15   111
 7-Sep-15   112
 8-Sep-15   113
 9-Sep-15   114
 10-Sep-15   115
 11-Sep-15   116

 14-Sep-15   117
 15-Sep-15   118
 16-Sep-15   119
 17-Sep-15   120
 18-Sep-15   121
 21-Sep-15   122

 22-Sep-15   123
 23-Sep-15   124
 25-Sep-15   125
 28-Sep-15   126
 29-Sep-15   127
 30-Sep-15   128

 1-Oct-15   129
 2-Oct-15   130
 5-Oct-15   131
 6-Oct-15   132
 7-Oct-15   133
 8-Oct-15   134

 9-Oct-15   135
 12-Oct-15   136
 13-Oct-15   137
 15-Oct-15  138
 16-Oct-15   139
 19-Oct-15   140

 20-Oct-15   141
 21-Oct-15   142

SALINAN 

94 25-Nov-15 
95 26-Nov-15 
96 27-Nov-15 
97 30-Nov-15 
98 1-Dec-15 
99 2-Dec-15 
100 3-Dec-15 
101 4-Dec-15 
102 7-Dec-15 
103 8-Dec-15 
104 9-Dec-15 
105 10-Dec-15 
106 11-Dec-15 
107 14-Dec-15 
108 15-Dec-15 
109 16-Dec-15 
110 17-Dec-15 
111 18-Dec-15 
112 21-Dec-15 
113 22-Dec-15 
114 23-Dec-15 
115 28-Dec-15 
116 29-Dec-15 
117 30-Dec-15 
118 31-Dec-15 
119 4-Jan-16 
120 5-Jan-16 
121 6-Jan-16 
122 7-Jan-16 
123 8-Jan-16 
124 11-Jan-16 
125 12-Jan-16 
126 13-Jan-16 
127 14-Jan-16 
128 15-Jan-16 
129 18-Jan-16 
130 19-Jan-16 
131 20-Jan-16 
132 21-Jan-16 
133 22-Jan-16 
134 25-Jan-16 
135 26-Jan-16 
136 27-Jan-16 
137 28-Jan-16 
138 29-Jan-16 
139 1-Feb-16 
140 2-Feb-16 
141 3-Feb-16 
142 4-Feb-16 



 

70 
71 
72 
73 

1.34. Bahwa dengan demikian unsur “wajib diberitahukan kepada 

Komisi selambat

Penggabungan, Peleburan atau Pengambilalihan tersebut” tidak 

dipenuhi ole

1.34.1.

1.34.2.

1.34.3.

2. Menimbang bahwa pada Sidang Majelis Komisi tanggal 

2018, Terlapor menyerahkan Tanggapan

Keterlambatan Pemberitahuan yang pada pokoknya berisi hal

sebagai berikut (

2.1. Bahwa Tindakan Pengambilalihan Saham P

Indonesia Adalah Perintah Perund

2.1.1.
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 22-Oct-15   143
 23-Oct-15   144
 26-Oct-15   145
 27-Oct-15   

Bahwa dengan demikian unsur “wajib diberitahukan kepada 

Komisi selambat-lambatnya 30 (tiga puluh

Penggabungan, Peleburan atau Pengambilalihan tersebut” tidak 

dipenuhi oleh PT. Erajaya Swasembada Tbk;

1.34.1. Bahwa Pasal 6 PP No. 57/2010 berbunyi sebagai berikut: 

“Dalam hal Pelaku Usaha tidak menyampaikan 

pemberitahuan secara tertulis sebagaimana dimaksud 

dalam pasal 5 ayat (1) dan ayat (3), Pelaku Usaha 

dkenakan sanksi berupa den

Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah

hari keterlambatan, dengan ketentuan denda 

administratif secara keseluruhan paling tinggi sebesar 

Rp. 25.000.000.000,00 (dua puluh lima milyar rupiah

1.34.2. Bahwa Pasal 6 PP No. 57/2010 mengatur mengenai 

sanksi terhadap pelaku usaha yang melakukan 

keterlambatan pemberitahuan Penggabungan, Peleburan, 

Pengambilalihan kepada KPPU;

1.34.3. Bahwa dengan mengacu kepada fakta sebagaimana 

diuraikan diatas, PT Erajaya Swasembada, Tb

terlambat melakukan pemberitahuan kepada KPPU 

selama 145 hari kerja sehingga patut dijatuhkan denda 

administratif paling tinggi sebesar Rp.25.000.000.000,00

(dua puluh lima milyar rupiah

Menimbang bahwa pada Sidang Majelis Komisi tanggal 

, Terlapor menyerahkan Tanggapan

Keterlambatan Pemberitahuan yang pada pokoknya berisi hal

sebagai berikut (vide bukti B2, T4):--- --------------------------------

Bahwa Tindakan Pengambilalihan Saham P

Indonesia Adalah Perintah Perundang

2.1.1. Bahwa tindakan pengambilalihan saham PT Axioo 

merupakan tindakan yang wajib dijalankan oleh Terlapor 

demi memenuhi peraturan perundang

Peraturan  Menteri Perdagangan

SALINAN 

143 5-Feb-16 
144 9-Feb-16 
145 10-Feb-16 

  

Bahwa dengan demikian unsur “wajib diberitahukan kepada 

tiga puluh) hari sejak tanggal 

Penggabungan, Peleburan atau Pengambilalihan tersebut” tidak 

h PT. Erajaya Swasembada Tbk; -------------------------- 

Bahwa Pasal 6 PP No. 57/2010 berbunyi sebagai berikut: 

“Dalam hal Pelaku Usaha tidak menyampaikan 

pemberitahuan secara tertulis sebagaimana dimaksud 

dalam pasal 5 ayat (1) dan ayat (3), Pelaku Usaha 

dkenakan sanksi berupa denda administratif sebesar 

satu milyar rupiah) untuk setiap 

hari keterlambatan, dengan ketentuan denda 

administratif secara keseluruhan paling tinggi sebesar 

dua puluh lima milyar rupiah)”; --- 

sal 6 PP No. 57/2010 mengatur mengenai 

sanksi terhadap pelaku usaha yang melakukan 

keterlambatan pemberitahuan Penggabungan, Peleburan, 

Pengambilalihan kepada KPPU;  ------------------------------ 

Bahwa dengan mengacu kepada fakta sebagaimana 

PT Erajaya Swasembada, Tbk. telah 

terlambat melakukan pemberitahuan kepada KPPU 

selama 145 hari kerja sehingga patut dijatuhkan denda 

administratif paling tinggi sebesar Rp.25.000.000.000,00

dua puluh lima milyar rupiah).   ------------------------------ 

Menimbang bahwa pada Sidang Majelis Komisi tanggal 16 Agustus 

, Terlapor menyerahkan Tanggapan terhadap Laporan 

Keterlambatan Pemberitahuan yang pada pokoknya berisi hal-hal 

-------------------------------------------

Bahwa Tindakan Pengambilalihan Saham PT Axioo Internasional 

ang-Undangan ---------------------

indakan pengambilalihan saham PT Axioo 

merupakan tindakan yang wajib dijalankan oleh Terlapor 

demi memenuhi peraturan perundang-undangan yaitu 

Menteri Perdagangan RI Nomor 38/M-

Bahwa dengan demikian unsur “wajib diberitahukan kepada 

) hari sejak tanggal 

Penggabungan, Peleburan atau Pengambilalihan tersebut” tidak 

  

Bahwa Pasal 6 PP No. 57/2010 berbunyi sebagai berikut: 

“Dalam hal Pelaku Usaha tidak menyampaikan 

pemberitahuan secara tertulis sebagaimana dimaksud 

dalam pasal 5 ayat (1) dan ayat (3), Pelaku Usaha 

da administratif sebesar               

) untuk setiap 

hari keterlambatan, dengan ketentuan denda 

administratif secara keseluruhan paling tinggi sebesar 

  

sal 6 PP No. 57/2010 mengatur mengenai 

sanksi terhadap pelaku usaha yang melakukan 

keterlambatan pemberitahuan Penggabungan, Peleburan, 

  

Bahwa dengan mengacu kepada fakta sebagaimana 

telah 

terlambat melakukan pemberitahuan kepada KPPU 

selama 145 hari kerja sehingga patut dijatuhkan denda 

administratif paling tinggi sebesar Rp.25.000.000.000,00 

  

gustus 

terhadap Laporan 

hal 

-----------  

Axioo Internasional 

---------------------  

indakan pengambilalihan saham PT Axioo 

merupakan tindakan yang wajib dijalankan oleh Terlapor 

undangan yaitu 

-



 

2.1.2.

2.1.3.

2.1.4.
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DAG/PER/8/2013 Tentang 

Peraturan Menteri Perdagangan No. 82/M

DAG/PER/12/2012 Tentang 

Seluler, Komputer Genggam (

Tablet (selanjutnya disebut 

DAG/PER/8/2013”) dimana dalam Pasal 8A Permendag 

38/M-DAG/PER/8/2013 diatur

“IT Telepon Seluler, Komputer Genggam (hand

yang mendapat PI Telepon Seluler, Komputer Genggam (hand

Komputer tablet berdasarkan penunjukkan dari pabrik di luar negeri 

wajib mendirikan industri Telepon S

(handheld) dan Komputer tablet dalam waktu paling lama 3 (tiga) tahun 

terhitung sejak tanggal diterbitkannya penetapan sebagai IT Telepon 

Seluler, Komputer Genggam (handheld

2.1.2. Bahwa Terlapor selaku importir ber

38/M-DAG/PER/8/2013 wajib melaksanakan perintah 

perundang-udangan tersebut mengingat Permendag 38/M

DAG/PER/8/2013 tersebut dalam frasa mengingatnya 

merupakan turunan/pelaksanaan dari salah satunya butir 

5 frasa mengingat dikutip sebagai

“Mengingat :1…….    --------------------------------

2…….     --------------------------------

5. Undang-undang Nomor 5 tahun 1999 tentang 

Larangan Praktek Monopoli dan 

Usaha Tidak 

Indonesia tahun 1999 Nomor 33, 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

3806);” --------------------------------

2.1.3. Bahwa jelas pengertian peraturan perundang

berdasarkan ketentuan umum Pasal 1 angka 2 UU No 12 

Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang

undangan yang dikutip sebagai berikut

Perundang-undangan adalah peraturan tertul

memuat norma hukum yang mengikat secara umum dan 

dibentuk atau ditetapkan oleh lembaga negara atau pejabat 

yang berwenang melalui prosedur yang ditetapkan dalam 

Peraturan Perundang-undangan

2.1.4. Bahwa dimana jelas rujukan dari pengaturan ini adalah 

sumber hukum utama dari lahirnya KPPU sendiri, 

SALINAN 

DAG/PER/8/2013 Tentang Perubahan Pertama Atas 

eraturan Menteri Perdagangan No. 82/M-

DAG/PER/12/2012 Tentang Ketentuan Impor Telepon 

Seluler, Komputer Genggam (Handheld), dan Komputer 

selanjutnya disebut “Permendag 38/M-

DAG/PER/8/2013”) dimana dalam Pasal 8A Permendag 

diatur sebagai berikut: -------------

“IT Telepon Seluler, Komputer Genggam (handheld) dan Komputer tablet 

yang mendapat PI Telepon Seluler, Komputer Genggam (handheld) dan 

Komputer tablet berdasarkan penunjukkan dari pabrik di luar negeri 

wajib mendirikan industri Telepon Seluler, Komputer Genggam 

) dan Komputer tablet dalam waktu paling lama 3 (tiga) tahun 

terhitung sejak tanggal diterbitkannya penetapan sebagai IT Telepon 

held) dan Komputer tablet”  

Bahwa Terlapor selaku importir berdasarkan Permendag 

DAG/PER/8/2013 wajib melaksanakan perintah 

udangan tersebut mengingat Permendag 38/M-

DAG/PER/8/2013 tersebut dalam frasa mengingatnya 

merupakan turunan/pelaksanaan dari salah satunya butir 

5 frasa mengingat dikutip sebagai berikut: -------------------- 

------------------------------------------------------------ 

------------------------------------------------------------ 

undang Nomor 5 tahun 1999 tentang 

Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan 

idak Sehat (Lembaran Negara Republik 

Indonesia tahun 1999 Nomor 33, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

---------------------------------------------------------------

Bahwa jelas pengertian peraturan perundang-undangan 

berdasarkan ketentuan umum Pasal 1 angka 2 UU No 12 

Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-

undangan yang dikutip sebagai berikut : “Peraturan 

undangan adalah peraturan tertulis yang 

memuat norma hukum yang mengikat secara umum dan 

dibentuk atau ditetapkan oleh lembaga negara atau pejabat 

yang berwenang melalui prosedur yang ditetapkan dalam 

undangan”. --------------------------------

imana jelas rujukan dari pengaturan ini adalah 

umber hukum utama dari lahirnya KPPU sendiri, 

Perubahan Pertama Atas 

-

Ketentuan Impor Telepon 

Komputer 

-

DAG/PER/8/2013”) dimana dalam Pasal 8A Permendag 

-------------  

) dan Komputer tablet 

) dan 

Komputer tablet berdasarkan penunjukkan dari pabrik di luar negeri 

eluler, Komputer Genggam 

) dan Komputer tablet dalam waktu paling lama 3 (tiga) tahun 

terhitung sejak tanggal diterbitkannya penetapan sebagai IT Telepon 

dasarkan Permendag 

DAG/PER/8/2013 wajib melaksanakan perintah 

-

DAG/PER/8/2013 tersebut dalam frasa mengingatnya 

merupakan turunan/pelaksanaan dari salah satunya butir 

  

  

  

undang Nomor 5 tahun 1999 tentang 

ersaingan 

ehat (Lembaran Negara Republik 

ambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

-------------------------------     

undangan 

berdasarkan ketentuan umum Pasal 1 angka 2 UU No 12 

-

Peraturan 

is yang 

memuat norma hukum yang mengikat secara umum dan 

dibentuk atau ditetapkan oleh lembaga negara atau pejabat 

yang berwenang melalui prosedur yang ditetapkan dalam 

--------------------------------  

imana jelas rujukan dari pengaturan ini adalah 

umber hukum utama dari lahirnya KPPU sendiri, 



 

2.1.5.

2.1.6.

2.1.7.

2.1.8.
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sehingga sangatlah disayangkan dalam Laporan 

Kerterlambatan Pemberitahuan tanggal 10 Agustus 2018 

Investigator sama sekali tidak mempertimbangkan aturan 

Permendag 38/M-DAG/PER/8/2013 dan membuat 

seolah-olah Terlapor 100 % berusaha lalai dari ketentuan 

yang diatur didalam Pasal 29 UU No. 5 tahun 1999 

tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha 

Tidak Sehat (selanjutnya disebut “UU KPPU”) Jo. Pasal 5 

Peraturan Pemerintah No. 57 tahun 2010 tentang 

Penggabungan atau Peleburan Badan Usaha dan 

Pengambilalihan Saham Perusahaan Yang Dapat 

Mengakibatkan Terjadinya Praktik Monopoli Dan 

Persaingan Usaha Tidak Sehat (selanjutnya disebut “PP 

57/2010”). --------------------------------

2.1.5. Bahwa dan hal tersebut sudah sangat jelas tercantum 

dalam Pasal 50 butir a. UU No. 5 Tahun 1999 yang dikutip 

sebagai berikut: --------------------------------

(1) Bahwa yang dikecualikan dari ketentuan undang

undang ini adalah: --------------------------------

“Perbuatan dan atau perjanjian yang bertujuan 

melaksanakan peraturan perundang

berlaku; atau” --------------------------------

2.1.6. Sehingga jelas bahwa tidak ada hal

lakukan tindakan sebab perbuatan hukum yang dilakukan 

oleh Terlapor adalah tindakan yang sudah sesuai hukum, 

mengikuti peraturan-perundangan dan mendapat 

pengecualian dari UU KPPU itu sendiri.

2.1.7. Bahwa melihat lebih lanjut bahwa haruslah KPPU melihat 

dengan sudut pandang yang lebih luas mengenai apakah 

peraturan itu satu-satunya jalan yang membuat 

bermanfaat untuk persaingan usaha.

2.1.8. Bahwa melihat lebih lanjut bahwa haruslah KPPU melihat 

dengan sudut pandang yang lebih

peraturan itu satu-satunya jalan yang membuat 

bermanfaat untuk persaingan usaha, bahwa definisi 

persaingan usaha menurut amanat dari UU No. 5 Tahun 

SALINAN 

sehingga sangatlah disayangkan dalam Laporan 

Kerterlambatan Pemberitahuan tanggal 10 Agustus 2018 

Investigator sama sekali tidak mempertimbangkan aturan 

DAG/PER/8/2013 dan membuat 

lapor 100 % berusaha lalai dari ketentuan 

yang diatur didalam Pasal 29 UU No. 5 tahun 1999 

tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha 

Tidak Sehat (selanjutnya disebut “UU KPPU”) Jo. Pasal 5 

Peraturan Pemerintah No. 57 tahun 2010 tentang 

ungan atau Peleburan Badan Usaha dan 

Pengambilalihan Saham Perusahaan Yang Dapat 

Mengakibatkan Terjadinya Praktik Monopoli Dan 

Persaingan Usaha Tidak Sehat (selanjutnya disebut “PP 

-----------------------------------------------------------

an hal tersebut sudah sangat jelas tercantum 

50 butir a. UU No. 5 Tahun 1999 yang dikutip 

-----------------------------------------------------

ang dikecualikan dari ketentuan undang-

--------------------------------------------

Perbuatan dan atau perjanjian yang bertujuan 

melaksanakan peraturan perundang-undangan yang 

--------------------------------------------------

bahwa tidak ada hal-hal yang perlu KPPU 

lakukan tindakan sebab perbuatan hukum yang dilakukan 

oleh Terlapor adalah tindakan yang sudah sesuai hukum, 

perundangan dan mendapat 

pengecualian dari UU KPPU itu sendiri. ------------------------

anjut bahwa haruslah KPPU melihat 

dengan sudut pandang yang lebih luas mengenai apakah 

satunya jalan yang membuat 

bermanfaat untuk persaingan usaha. ---------------------------

Bahwa melihat lebih lanjut bahwa haruslah KPPU melihat 

dengan sudut pandang yang lebih luas mengenai apakah 

satunya jalan yang membuat 

bermanfaat untuk persaingan usaha, bahwa definisi 

persaingan usaha menurut amanat dari UU No. 5 Tahun 

sehingga sangatlah disayangkan dalam Laporan 

Kerterlambatan Pemberitahuan tanggal 10 Agustus 2018 

Investigator sama sekali tidak mempertimbangkan aturan 

DAG/PER/8/2013 dan membuat 

lapor 100 % berusaha lalai dari ketentuan 

yang diatur didalam Pasal 29 UU No. 5 tahun 1999 

tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha 

Tidak Sehat (selanjutnya disebut “UU KPPU”) Jo. Pasal 5 

Peraturan Pemerintah No. 57 tahun 2010 tentang 

ungan atau Peleburan Badan Usaha dan 

Pengambilalihan Saham Perusahaan Yang Dapat 

Mengakibatkan Terjadinya Praktik Monopoli Dan 

Persaingan Usaha Tidak Sehat (selanjutnya disebut “PP 

---------------------------  

an hal tersebut sudah sangat jelas tercantum 

50 butir a. UU No. 5 Tahun 1999 yang dikutip 

---------------------  

-

------------  

Perbuatan dan atau perjanjian yang bertujuan   

undangan yang 

------------------  

hal yang perlu KPPU 

lakukan tindakan sebab perbuatan hukum yang dilakukan 

oleh Terlapor adalah tindakan yang sudah sesuai hukum, 

perundangan dan mendapat 

------------------------   

anjut bahwa haruslah KPPU melihat 

dengan sudut pandang yang lebih luas mengenai apakah 

satunya jalan yang membuat 

---------------------------   

Bahwa melihat lebih lanjut bahwa haruslah KPPU melihat 

luas mengenai apakah 

satunya jalan yang membuat 

bermanfaat untuk persaingan usaha, bahwa definisi 

persaingan usaha menurut amanat dari UU No. 5 Tahun 



 

2.1.9.

2.1.10.

 

- 29 - 

1999 menurut buku hukum Persaingan usaha antara Teks 

dan Konteks halaman xii dikutip s

“Lahirnya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 adalah sejalan 

dengan semangat Pancasila dan Undang

1945, khususnya Pasal 27, Pasal 31, Pasal 33 dan Pasal 34. Hal 

ini dapat dilihat dari bunyi Pasal 2 dan Pasal 3 Undang

Nomor 5 Tahun 1999 mengenai asas dan tujuan pembentukan 

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999. Pasal 2 menyatakan, 

“Pelaku usaha di Indonesia dalam menjalankan kegiatan 

usahanya berasaskan demokrasi ekonomi dengan 

memperhatikan keseimbangan antara kepentingan 

dan kepentingan umum”. --------------------------------

2.1.9. Sedangkan tujuan pembentukan Undang

Tahun 1999 adalah sebagaimana tercantum dalam Pasal 

3, yang sesungguhnya memiliki tujuan akhir yang sama, 

yakni peningkatan kesejahteraan masyarakat. Dalam 

Pasal 3 disebutkan bahwa tujuan pembentukan Undang

Undang Nomor 5 Tahun 1999 adalah

(1) menjaga kepentingan umum dan meningkatkan 

efisiensi ekonomi nasional sebagai salah satu upaya 

untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat;

(2) mewujudkan iklim usaha yang kondusif melalui 

pengaturan persaingan usaha yang sehat sehingga 

menjamin adanya kepastian kesempatan berusaha 

yang sama bagi pelaku usaha besar, pelaku usaha 

menengah, dan pelaku usaha kecil;

(3) mencegah praktek monopoli dan atau persaingan 

usaha tidak sehat yang ditimbulkan o

usaha; dan   --------------------------------

(4) terciptanya efektivitas dan efisiensi dalam kegiatan 

usaha.”  --------------------------------

2.1.10. Bahwa dari kutipan diatas dapat didefiniskan bahwa 

pokok-pokok pikiran dari UU KPPU adalah:

(1) Bahwa menjaga kepentingan umum dan 

meningkatkan efisiensi ekonomi nasiona

salah satu upaya untuk meningkatkan 

kesejahteraan rakyat; --------------------------------

SALINAN 

1999 menurut buku hukum Persaingan usaha antara Teks 

dan Konteks halaman xii dikutip sebagai berikut: ------------

Undang Nomor 5 Tahun 1999 adalah sejalan 

dengan semangat Pancasila dan Undang-Undang Dasar Tahun 

1945, khususnya Pasal 27, Pasal 31, Pasal 33 dan Pasal 34. Hal 

ini dapat dilihat dari bunyi Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang

Nomor 5 Tahun 1999 mengenai asas dan tujuan pembentukan 

Undang Nomor 5 Tahun 1999. Pasal 2 menyatakan, 

“Pelaku usaha di Indonesia dalam menjalankan kegiatan 

usahanya berasaskan demokrasi ekonomi dengan 

memperhatikan keseimbangan antara kepentingan pelaku usaha 

------------------------------------------------

Sedangkan tujuan pembentukan Undang-Undang Nomor 5 

Tahun 1999 adalah sebagaimana tercantum dalam Pasal 

3, yang sesungguhnya memiliki tujuan akhir yang sama, 

yakni peningkatan kesejahteraan masyarakat. Dalam 

butkan bahwa tujuan pembentukan Undang-

ndang Nomor 5 Tahun 1999 adalah: --------------------------

menjaga kepentingan umum dan meningkatkan 

efisiensi ekonomi nasional sebagai salah satu upaya 

untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat; 

mewujudkan iklim usaha yang kondusif melalui 

ngaturan persaingan usaha yang sehat sehingga 

menjamin adanya kepastian kesempatan berusaha 

yang sama bagi pelaku usaha besar, pelaku usaha 

menengah, dan pelaku usaha kecil; 

mencegah praktek monopoli dan atau persaingan 

usaha tidak sehat yang ditimbulkan oleh pelaku 

-----------------------------------------------

terciptanya efektivitas dan efisiensi dalam kegiatan 

-------------------------------------------------------

Bahwa dari kutipan diatas dapat didefiniskan bahwa 

pokok pikiran dari UU KPPU adalah: -------------------

enjaga kepentingan umum dan 

meningkatkan efisiensi ekonomi nasional sebagai 

salah satu upaya untuk meningkatkan 

---------------------------------------

1999 menurut buku hukum Persaingan usaha antara Teks 

------------  

Undang Nomor 5 Tahun 1999 adalah sejalan 

Undang Dasar Tahun 

1945, khususnya Pasal 27, Pasal 31, Pasal 33 dan Pasal 34. Hal 

Undang 

Nomor 5 Tahun 1999 mengenai asas dan tujuan pembentukan 

Undang Nomor 5 Tahun 1999. Pasal 2 menyatakan, 

“Pelaku usaha di Indonesia dalam menjalankan kegiatan 

usahanya berasaskan demokrasi ekonomi dengan 

pelaku usaha 

----------------  

Undang Nomor 5 

Tahun 1999 adalah sebagaimana tercantum dalam Pasal 

3, yang sesungguhnya memiliki tujuan akhir yang sama, 

yakni peningkatan kesejahteraan masyarakat. Dalam 

-

--------------------------  

menjaga kepentingan umum dan meningkatkan 

efisiensi ekonomi nasional sebagai salah satu upaya 

mewujudkan iklim usaha yang kondusif melalui 

ngaturan persaingan usaha yang sehat sehingga 

menjamin adanya kepastian kesempatan berusaha 

yang sama bagi pelaku usaha besar, pelaku usaha 

mencegah praktek monopoli dan atau persaingan 

leh pelaku 

---------------  

terciptanya efektivitas dan efisiensi dalam kegiatan 

-----------------------   

Bahwa dari kutipan diatas dapat didefiniskan bahwa 

-------------------   

enjaga kepentingan umum dan 

l sebagai 

salah satu upaya untuk meningkatkan 

-------  



 

2.1.11.

2.1.12.

2.1.13.
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(2) Bahwa mewujudkan iklim usaha yang kondusif 

melalui pengaturan persaingan usaha yang sehat 

sehingga menjamin adanya kepastian kesempatan 

berusaha yang sama bagi pelaku usaha besar, 

pelaku usaha menengah, dan pelaku usaha kecil;

(3) Bahwa mencegah praktek monopoli dan atau 

persaingan usaha tidak sehat yang ditimbulkan oleh 

pelaku usaha; dan --------------------------------

(4) Bahwa terciptanya efektivitas dan efisiensi dalam 

kegiatan usaha.” --------------------------------

2.1.11. Bahwa dimana tidak ada satupun atas 

pengambilalihan saham PT Axioo oleh Terlapor melanggar 

unsur diatas, dan yang dilakukan malah sesuai amanah 

dari kutipan diatas, sebab tindakan

Terlapor lakukan seluruhnya merupakan tindakan yang 

bertujuan meningkatkan kesejahteraan

Terlapor membeli saham PT Axioo guna tetap dapat 

menjalankan bisnis dan usahanya dan memberikan 

kehidupan lebih dari 7000 (

yang tersebar diseluruh Indonesia, dimana menjamin 

seluruh mitra dagang dari Terlapor t

dan KPPU sendiri pulalah yang menyatakan dalam 

pendapat KPPU Nomor 10/KPPU

Pengambilalihan Saham PT Axioo International Indonesia 

sama sekali tidak ada terbukti satu kerugian akibat 

monopoli satu rupiahpun dan tida

signifikan terhadap persaingan usaha di masing

pasar bersangkutan. Sehingga bagaimana mungkin 

tindakan yang dilakukan oleh Terlapor tetap dianggap 

suatu pelanggaran, sungguh sangat disayangkan.

2.1.12. Dan sekiranya memang ada kerugian ba

masyarakat, ekonomi negara dimanakah letak kerugian 

tersebut? Sehingga wajar bagi kami Terlapor untuk 

dikenakan sanksi tersebut. --------------------------------

2.1.13. Untuk hal tersebut dapat menjadi bahan pertimbangan 

bagi KPPU untuk melihat apakah ada urgensi dan 

SALINAN 

mewujudkan iklim usaha yang kondusif 

melalui pengaturan persaingan usaha yang sehat 

sehingga menjamin adanya kepastian kesempatan 

berusaha yang sama bagi pelaku usaha besar, 

usaha menengah, dan pelaku usaha kecil; ----

mencegah praktek monopoli dan atau 

persaingan usaha tidak sehat yang ditimbulkan oleh 

------------------------------------------

terciptanya efektivitas dan efisiensi dalam 

---------------------------------------------

imana tidak ada satupun atas peristiwa 

pengambilalihan saham PT Axioo oleh Terlapor melanggar 

unsur diatas, dan yang dilakukan malah sesuai amanah 

dari kutipan diatas, sebab tindakan-tindakan yang 

Terlapor lakukan seluruhnya merupakan tindakan yang 

bertujuan meningkatkan kesejahteraan rakyat. Dimana 

Terlapor membeli saham PT Axioo guna tetap dapat 

menjalankan bisnis dan usahanya dan memberikan 

kehidupan lebih dari 7000 (tujuh ribu) karyawan Terlapor 

yang tersebar diseluruh Indonesia, dimana menjamin 

seluruh mitra dagang dari Terlapor tetap dapat berbisnis, 

dan KPPU sendiri pulalah yang menyatakan dalam 

pendapat KPPU Nomor 10/KPPU-PAT/II/2018 tentang 

Pengambilalihan Saham PT Axioo International Indonesia 

sama sekali tidak ada terbukti satu kerugian akibat 

monopoli satu rupiahpun dan tidak terdapat dampak 

signifikan terhadap persaingan usaha di masing-masing 

pasar bersangkutan. Sehingga bagaimana mungkin 

tindakan yang dilakukan oleh Terlapor tetap dianggap 

suatu pelanggaran, sungguh sangat disayangkan. -----------

Dan sekiranya memang ada kerugian bagi negara, 

masyarakat, ekonomi negara dimanakah letak kerugian 

tersebut? Sehingga wajar bagi kami Terlapor untuk 

---------------------------------------

Untuk hal tersebut dapat menjadi bahan pertimbangan 

bagi KPPU untuk melihat apakah ada urgensi dan 

mewujudkan iklim usaha yang kondusif 

melalui pengaturan persaingan usaha yang sehat 

sehingga menjamin adanya kepastian kesempatan 

berusaha yang sama bagi pelaku usaha besar, 

----  

mencegah praktek monopoli dan atau 

persaingan usaha tidak sehat yang ditimbulkan oleh 

----------  

terciptanya efektivitas dan efisiensi dalam 

-------------  

peristiwa 

pengambilalihan saham PT Axioo oleh Terlapor melanggar 

unsur diatas, dan yang dilakukan malah sesuai amanah 

tindakan yang 

Terlapor lakukan seluruhnya merupakan tindakan yang 

rakyat. Dimana 

Terlapor membeli saham PT Axioo guna tetap dapat 

menjalankan bisnis dan usahanya dan memberikan 

) karyawan Terlapor 

yang tersebar diseluruh Indonesia, dimana menjamin 

etap dapat berbisnis, 

dan KPPU sendiri pulalah yang menyatakan dalam 

PAT/II/2018 tentang 

Pengambilalihan Saham PT Axioo International Indonesia 

sama sekali tidak ada terbukti satu kerugian akibat 

k terdapat dampak 

masing 

pasar bersangkutan. Sehingga bagaimana mungkin 

tindakan yang dilakukan oleh Terlapor tetap dianggap 

-----------  

gi negara, 

masyarakat, ekonomi negara dimanakah letak kerugian 

tersebut? Sehingga wajar bagi kami Terlapor untuk 

-------  

Untuk hal tersebut dapat menjadi bahan pertimbangan 

bagi KPPU untuk melihat apakah ada urgensi dan 



 

2.2. Bahwa pada dasarnya tidak ada satu keuntungan apapun dari 

transaksi tersebut.

2.2.1.

2.2.2.

2.2.3.

2.2.4.

Batasan 
PT Erajaya 

Swasembada, Tbk
Aset 6.120.307.213.175

Penjualan 14.451.413.262.240
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keperluan yang sangat mendesak sehingga Terlapor 

dikenakan sanksi oleh KPPU.

Bahwa pada dasarnya tidak ada satu keuntungan apapun dari 

transaksi tersebut. --------------------------------

2.2.1. Dapat dilihat dari Perjanjian Jual Beli Saham antara 

PT Exa Nusa Persada dan PT Erajaya Swasemba

tertanggal 29 April 2015, dimana dinyatakan bahwa 

Terlapor membeli saham PT Exa Nusa Persada seba

5100 saham dengan harga Rp5.100.000.000,

seratus juta Rupiah) dimana sesungguhnya Investigator 

KPPU mengetahui hal tersebut).

2.2.2. Dan telah dijual kembali berdasarkan Jual Beli Saham 

PT Axioo tertanggal 20 Juni 2017 yang telah dilegalisasi 

oleh Notaris Irma Bonita S.H., Notaris di Jakarta dengan 

Nomor 2177/W/VIII/2017/R2 pada hari Rabu 23 Agustus 

2017, Terlapor menjual kembali

Nusa Persada sebanyak 5.099 lembar saham dan 1 lembar 

saham kepada Tuan Michael Sugiarto den

jual sebesar Rp 658.645.704,43,

delapan juta enam ratus empat puluh lima ribu tujuh rat

empat koma empat puluh tiga 

2.2.3. Dari penjelasan tersebut diatas, terlihat jelas bahwa tidak 

ada keuntungan yang di dapat dari transaksi tersebut.

2.2.4. Dan jika mengacu pada Laporan Keterlambatan 

Pemberitahuan terkait dugaan Pelanggaran Pasal 29 

Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 Jo. Pasal 5 Peraturan 

Pemerintah No. 57 Tahun 2010 dalam Pengambilalihan 

Saham PT Axioo oleh Terlapor yang dikeluarkan oleh KPPU 

poin 1.1.17, bahwa nilai gabungan penjualan dan/atau 

aset hasil Pengambilalihan yag dihitung berdasarkan 

penjumlahan nilai penjualan dan/atau nilai aset dari 

badan usaha pengambilalih dengan badan usaha yang 

diambilalih pada tahun terakhir adalah:

PT Erajaya 
Swasembada, Tbk 

PT Axioo Internasional Indonesia

6.120.307.213.175 0 
14.451.413.262.240 0 

SALINAN 

angat mendesak sehingga Terlapor 

dikenakan sanksi oleh KPPU. -------------------------------------

Bahwa pada dasarnya tidak ada satu keuntungan apapun dari 

----------------------------------------------------------

Dapat dilihat dari Perjanjian Jual Beli Saham antara 

PT Exa Nusa Persada dan PT Erajaya Swasembada, Tbk 

tertanggal 29 April 2015, dimana dinyatakan bahwa 

Terlapor membeli saham PT Exa Nusa Persada sebanyak 

5100 saham dengan harga Rp5.100.000.000,- (lima miliar 

) dimana sesungguhnya Investigator 

KPPU mengetahui hal tersebut). ---------------------------------

elah dijual kembali berdasarkan Jual Beli Saham 

PT Axioo tertanggal 20 Juni 2017 yang telah dilegalisasi 

oleh Notaris Irma Bonita S.H., Notaris di Jakarta dengan 

Nomor 2177/W/VIII/2017/R2 pada hari Rabu 23 Agustus 

2017, Terlapor menjual kembali sahamnya kepada PT Exa 

Nusa Persada sebanyak 5.099 lembar saham dan 1 lembar 

saham kepada Tuan Michael Sugiarto dengan total harga 

658.645.704,43,-.(enam ratus lima puluh 

delapan juta enam ratus empat puluh lima ribu tujuh ratus 

empat puluh tiga rupiah). ---------------------------

Dari penjelasan tersebut diatas, terlihat jelas bahwa tidak 

ada keuntungan yang di dapat dari transaksi tersebut. -----

Dan jika mengacu pada Laporan Keterlambatan 

Pemberitahuan terkait dugaan Pelanggaran Pasal 29 

Tahun 1999 Jo. Pasal 5 Peraturan 

Pemerintah No. 57 Tahun 2010 dalam Pengambilalihan 

Saham PT Axioo oleh Terlapor yang dikeluarkan oleh KPPU 

poin 1.1.17, bahwa nilai gabungan penjualan dan/atau 

aset hasil Pengambilalihan yag dihitung berdasarkan 

n nilai penjualan dan/atau nilai aset dari 

badan usaha pengambilalih dengan badan usaha yang 

diambilalih pada tahun terakhir adalah: -----------------------

PT Axioo Internasional Indonesia Total 

6.120.307.213.175 
14.451.413.262.240 

angat mendesak sehingga Terlapor 

-----    

Bahwa pada dasarnya tidak ada satu keuntungan apapun dari 

--------------------------  

Dapat dilihat dari Perjanjian Jual Beli Saham antara                  

da, Tbk 

tertanggal 29 April 2015, dimana dinyatakan bahwa 

nyak 

ar 

) dimana sesungguhnya Investigator 

-  

elah dijual kembali berdasarkan Jual Beli Saham             

PT Axioo tertanggal 20 Juni 2017 yang telah dilegalisasi 

oleh Notaris Irma Bonita S.H., Notaris di Jakarta dengan 

Nomor 2177/W/VIII/2017/R2 pada hari Rabu 23 Agustus 

sahamnya kepada PT Exa 

Nusa Persada sebanyak 5.099 lembar saham dan 1 lembar 

gan total harga 

enam ratus lima puluh 

us 

---------------------------  

Dari penjelasan tersebut diatas, terlihat jelas bahwa tidak 

-----  

Dan jika mengacu pada Laporan Keterlambatan 

Pemberitahuan terkait dugaan Pelanggaran Pasal 29 

Tahun 1999 Jo. Pasal 5 Peraturan 

Pemerintah No. 57 Tahun 2010 dalam Pengambilalihan 

Saham PT Axioo oleh Terlapor yang dikeluarkan oleh KPPU 

poin 1.1.17, bahwa nilai gabungan penjualan dan/atau 

aset hasil Pengambilalihan yag dihitung berdasarkan 

n nilai penjualan dan/atau nilai aset dari 

badan usaha pengambilalih dengan badan usaha yang 

-----------------------  

 
 



 

2.2.5.

2.2.6.

2.2.7.

2.2.8.

2.3. Faktanya demi hukum belum pernah ada penjualan 

apapun/perbuatan bisnis 

PT Axioo (baru launching produk) dan terlapor pun sudah tidak 

lagi memiliki

2.4. Bahwa hingga Ta

informari yang cukup untuk Majelis Komisi bahwa hingga detik 

ini perbuatan hukum yang dijalankan barulah pengalihan saham 

PT Axioo saja, dan Terlapor sudah menjual kembali seluruh 

saham yang dibeli kepada PT Exa Nusa

Sugiarto sesuai dengan angka 2.2 di atas.

2.5. Dan mengapa hal tersebut dilakukan!!! Sebab setelah 

dikeluarkannya Peraturan Menteri dalam Negeri No. 41/M

DAG/PER/5/2016 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan 

Menteri Perdagangan Nomor

ketentuan Impor Telepon Selular, Komputer Genggam (

dan Komputer Tablet (selanjutnya disebut “Permendag Nomor: 

41/M

tidak ada lagi kepentingan Telapor dalam mengua

telah menjual kembali saham PT Axioo kepada PT Exa Nusa 

Persada dan Tuan Michael Sugiarto.
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2.2.5. Dari tabel diatas bisa dilihat bahwa dari PT Axioo, belum 

mendapat keuntungan sama sekali.

2.2.6. Bahwa seluruh data-data terkait membuktikan bahwa 

selain tidak ada tujuan melanggar aturan dari KPPU dan 

hanya menjalankan amanah dari Permendag 38/M

DAG/PER/8/2013 tidak ada hal khusus lain dari 

perbuatan-perbuatan selanjutnya dari Terlapor.

2.2.7. Dan tidak ada niat untuk melanggar suatu aturan pun 

bahkan aturan KPPU sendiri, sedangkan tindakan 

hukum yang dilakukan hanyalah

pemenuhan Permendag 38/M

2.2.8. Sesungguhnya KPPU harusnya memberikan masukan

masukan yang baik dalam menyikapi tindakan

dari Terlapor yang pada dasarnya bertujuan 

melaksanakan seluruh peraturan yang dibebankan 

kepada Terlapor. --------------------------------

aktanya demi hukum belum pernah ada penjualan 

apapun/perbuatan bisnis apapun dari pembelian saham   

xioo (baru launching produk) dan terlapor pun sudah tidak 

lagi memiliki kekayaan apapun dalam diri P

Bahwa hingga Tanggapan ini dilayangkan butuh diberikan 

informari yang cukup untuk Majelis Komisi bahwa hingga detik 

ini perbuatan hukum yang dijalankan barulah pengalihan saham 

PT Axioo saja, dan Terlapor sudah menjual kembali seluruh 

saham yang dibeli kepada PT Exa Nusa

Sugiarto sesuai dengan angka 2.2 di atas.

Dan mengapa hal tersebut dilakukan!!! Sebab setelah 

dikeluarkannya Peraturan Menteri dalam Negeri No. 41/M

DAG/PER/5/2016 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan 

Menteri Perdagangan Nomor: 82/M

ketentuan Impor Telepon Selular, Komputer Genggam (

dan Komputer Tablet (selanjutnya disebut “Permendag Nomor: 

41/M-DAG/PER/5/2016”) Pasal 8 A tersebut dicabut sehingga 

tidak ada lagi kepentingan Telapor dalam mengua

telah menjual kembali saham PT Axioo kepada PT Exa Nusa 

Persada dan Tuan Michael Sugiarto.

SALINAN 

Dari tabel diatas bisa dilihat bahwa dari PT Axioo, belum 

mendapat keuntungan sama sekali. ---------------------------

data terkait membuktikan bahwa 

selain tidak ada tujuan melanggar aturan dari KPPU dan 

lankan amanah dari Permendag 38/M-

DAG/PER/8/2013 tidak ada hal khusus lain dari 

perbuatan selanjutnya dari Terlapor. ------------

Dan tidak ada niat untuk melanggar suatu aturan pun 

bahkan aturan KPPU sendiri, sedangkan tindakan 

hukum yang dilakukan hanyalah terbatas pada 

pemenuhan Permendag 38/M-DAG/PER/8/2013. ----------

Sesungguhnya KPPU harusnya memberikan masukan-

masukan yang baik dalam menyikapi tindakan-tindakan 

dari Terlapor yang pada dasarnya bertujuan 

melaksanakan seluruh peraturan yang dibebankan 

---------------------------------------------------

aktanya demi hukum belum pernah ada penjualan 

apapun dari pembelian saham   

xioo (baru launching produk) dan terlapor pun sudah tidak 

kekayaan apapun dalam diri PT Axioo. ------------------

nggapan ini dilayangkan butuh diberikan 

informari yang cukup untuk Majelis Komisi bahwa hingga detik 

ini perbuatan hukum yang dijalankan barulah pengalihan saham 

PT Axioo saja, dan Terlapor sudah menjual kembali seluruh 

saham yang dibeli kepada PT Exa Nusa Persada dan Tuan Michael 

Sugiarto sesuai dengan angka 2.2 di atas. ------------------------------

Dan mengapa hal tersebut dilakukan!!! Sebab setelah 

dikeluarkannya Peraturan Menteri dalam Negeri No. 41/M-

DAG/PER/5/2016 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan 

: 82/M-DAG/PER/12/2012 Tentang 

ketentuan Impor Telepon Selular, Komputer Genggam (Handheld) 

dan Komputer Tablet (selanjutnya disebut “Permendag Nomor: 

DAG/PER/5/2016”) Pasal 8 A tersebut dicabut sehingga 

tidak ada lagi kepentingan Telapor dalam menguasai PT Axioo dan 

telah menjual kembali saham PT Axioo kepada PT Exa Nusa 

Persada dan Tuan Michael Sugiarto. -------------------------------------

Dari tabel diatas bisa dilihat bahwa dari PT Axioo, belum 

---------------------------  

data terkait membuktikan bahwa 

selain tidak ada tujuan melanggar aturan dari KPPU dan 

-

DAG/PER/8/2013 tidak ada hal khusus lain dari 

------------  

Dan tidak ada niat untuk melanggar suatu aturan pun 

bahkan aturan KPPU sendiri, sedangkan tindakan 

terbatas pada 

----------  

-

tindakan 

dari Terlapor yang pada dasarnya bertujuan 

melaksanakan seluruh peraturan yang dibebankan 

-------------------  

aktanya demi hukum belum pernah ada penjualan 

apapun dari pembelian saham                      

xioo (baru launching produk) dan terlapor pun sudah tidak 

------------------  

nggapan ini dilayangkan butuh diberikan 

informari yang cukup untuk Majelis Komisi bahwa hingga detik 

ini perbuatan hukum yang dijalankan barulah pengalihan saham 

PT Axioo saja, dan Terlapor sudah menjual kembali seluruh 

Persada dan Tuan Michael 

------------------------------  

Dan mengapa hal tersebut dilakukan!!! Sebab setelah 

-

DAG/PER/5/2016 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan 

DAG/PER/12/2012 Tentang 

) 

dan Komputer Tablet (selanjutnya disebut “Permendag Nomor: 

DAG/PER/5/2016”) Pasal 8 A tersebut dicabut sehingga 

sai PT Axioo dan 

telah menjual kembali saham PT Axioo kepada PT Exa Nusa 

-----  



 

2.6. Bahwa atas sudah dilepas kembali saham PT Axioo kepada 

PT Exa Nusa Persada tidak sedikit kerugian yang dialami oleh 

Terlapor, selain menjual harga dengan

sebesar Rp

enam ratus empat puluh lima ribu tujuh rat

puluh tiga r

tidak jadi d

2.6.1.

2.6.2.

2.6.3.

2.7. Bahwa atas hal tersebut diatas Terlapor telah menangguk 

kerugian yang tidak sedikit, namun demi menghormati keputusan 

dari regu

peraturan yang wajib Terlapor ikuti.

2.8. Dan atas tidak adanya kegiatan usaha apapun pada saat Terlapor 

melakukan pengambilalihan PT Axioo, dan belum satu ijinpun 

dikeluarkan baik itu untuk memprpoduksi maupun ap

untuk menjual, maka hingga tanggapan ini dilayangkan kami 

dapat pastikan tidak ada kerugian bagi perekonomian negara, 

dan fakta hukumnya Terlapor rugi besar dan sangat disayangkan 

lagi harus didenda kembali oleh KPPU.

2.9. Dan untuk informasi pada a

mempersiapkan produk telepon genggam (handphone) bermerek 

Venera namun yang bisa dilakukan hanyalah tes pasar dan uji 

coba dan dapat dilihat dari pendapat KPPU Nomor 10/KPPU

PAT/II/2018 sendiri pada halaman 8 diukutip sebagai be

“8.1.4. bahwa kegiatan usaha Axioo bergerak dibidang perakitan, 

pengemasan dan menyediakan laboratorium bagi kegiatan Reseach and 

Development produk tablet dan Smartphone;

2.10. Dimana bukan pula kegiatan usaha perdagangan untuk telepon 

seluler (beda je

penjualan produk apapun sehingga tidak pernah pula ada 

penjualan HP merek Venera hasil produksi dari PT Axioo, 

sehingga fakta hukumnya hingga detik ini 

senpun profit yang didapat ole

tersebut
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Bahwa atas sudah dilepas kembali saham PT Axioo kepada 

PT Exa Nusa Persada tidak sedikit kerugian yang dialami oleh 

lapor, selain menjual harga dengan

sebesar Rp658.645.704,43,- (enam ratus lima puluh delapan juta 

enam ratus empat puluh lima ribu tujuh rat

puluh tiga rupiah) dan telah melakukan investasi

tidak jadi digunakan yaitu: --------------------------------

2.6.1. Melakukan Pengurusan Perizinan Izin Usaha Industri;

2.6.2. Penyewaan Gudang; --------------------------------

2.6.3. Peralatan dan Perlengkapan Manufaktur.

Bahwa atas hal tersebut diatas Terlapor telah menangguk 

kerugian yang tidak sedikit, namun demi menghormati keputusan 

dari regulator, Terlapor tetap akan menjalankan seluruh 

peraturan yang wajib Terlapor ikuti.

Dan atas tidak adanya kegiatan usaha apapun pada saat Terlapor 

melakukan pengambilalihan PT Axioo, dan belum satu ijinpun 

dikeluarkan baik itu untuk memprpoduksi maupun ap

untuk menjual, maka hingga tanggapan ini dilayangkan kami 

dapat pastikan tidak ada kerugian bagi perekonomian negara, 

dan fakta hukumnya Terlapor rugi besar dan sangat disayangkan 

lagi harus didenda kembali oleh KPPU.

Dan untuk informasi pada akhirnya Terlapor yang sudah 

mempersiapkan produk telepon genggam (handphone) bermerek 

Venera namun yang bisa dilakukan hanyalah tes pasar dan uji 

coba dan dapat dilihat dari pendapat KPPU Nomor 10/KPPU

PAT/II/2018 sendiri pada halaman 8 diukutip sebagai be

“8.1.4. bahwa kegiatan usaha Axioo bergerak dibidang perakitan, 

pengemasan dan menyediakan laboratorium bagi kegiatan Reseach and 

Development produk tablet dan Smartphone;

Dimana bukan pula kegiatan usaha perdagangan untuk telepon 

seluler (beda jenis usaha), sehingga tidak pernah melakukan 

penjualan produk apapun sehingga tidak pernah pula ada 

penjualan HP merek Venera hasil produksi dari PT Axioo, 

sehingga fakta hukumnya hingga detik ini 

senpun profit yang didapat oleh terlapor dari pengalihan saham 

tersebut. ----------------------------------------------------------------

SALINAN 

Bahwa atas sudah dilepas kembali saham PT Axioo kepada 

PT Exa Nusa Persada tidak sedikit kerugian yang dialami oleh 

lapor, selain menjual harga dengan sangat murah, yaitu 

enam ratus lima puluh delapan juta 

enam ratus empat puluh lima ribu tujuh ratus empat koma empat 

) dan telah melakukan investasi-investasi yang 

------------------------------------------------

Melakukan Pengurusan Perizinan Izin Usaha Industri; ----

----------------------------------------------

Peralatan dan Perlengkapan Manufaktur. --------------------

Bahwa atas hal tersebut diatas Terlapor telah menangguk 

kerugian yang tidak sedikit, namun demi menghormati keputusan 

lator, Terlapor tetap akan menjalankan seluruh 

peraturan yang wajib Terlapor ikuti. -------------------------------------

Dan atas tidak adanya kegiatan usaha apapun pada saat Terlapor 

melakukan pengambilalihan PT Axioo, dan belum satu ijinpun 

dikeluarkan baik itu untuk memprpoduksi maupun apalagi ijin 

untuk menjual, maka hingga tanggapan ini dilayangkan kami 

dapat pastikan tidak ada kerugian bagi perekonomian negara, 

dan fakta hukumnya Terlapor rugi besar dan sangat disayangkan 

lagi harus didenda kembali oleh KPPU. ----------------------------------

khirnya Terlapor yang sudah 

mempersiapkan produk telepon genggam (handphone) bermerek 

Venera namun yang bisa dilakukan hanyalah tes pasar dan uji 

coba dan dapat dilihat dari pendapat KPPU Nomor 10/KPPU-

PAT/II/2018 sendiri pada halaman 8 diukutip sebagai berikut: ----

“8.1.4. bahwa kegiatan usaha Axioo bergerak dibidang perakitan, 

pengemasan dan menyediakan laboratorium bagi kegiatan Reseach and 

Development produk tablet dan Smartphone; ---------------------------------

Dimana bukan pula kegiatan usaha perdagangan untuk telepon 

nis usaha), sehingga tidak pernah melakukan 

penjualan produk apapun sehingga tidak pernah pula ada 

penjualan HP merek Venera hasil produksi dari PT Axioo, 

sehingga fakta hukumnya hingga detik ini tidak ada satu 

h terlapor dari pengalihan saham 

---------------------------------------

Bahwa atas sudah dilepas kembali saham PT Axioo kepada                             

PT Exa Nusa Persada tidak sedikit kerugian yang dialami oleh 

sangat murah, yaitu 

enam ratus lima puluh delapan juta 

us empat koma empat 

investasi yang 

----------------  

----  

--------------  

--------------------  

Bahwa atas hal tersebut diatas Terlapor telah menangguk 

kerugian yang tidak sedikit, namun demi menghormati keputusan 

lator, Terlapor tetap akan menjalankan seluruh 

-----  

Dan atas tidak adanya kegiatan usaha apapun pada saat Terlapor 

melakukan pengambilalihan PT Axioo, dan belum satu ijinpun 

alagi ijin 

untuk menjual, maka hingga tanggapan ini dilayangkan kami 

dapat pastikan tidak ada kerugian bagi perekonomian negara, 

dan fakta hukumnya Terlapor rugi besar dan sangat disayangkan 

--  

khirnya Terlapor yang sudah 

mempersiapkan produk telepon genggam (handphone) bermerek 

Venera namun yang bisa dilakukan hanyalah tes pasar dan uji 

-

----  

“8.1.4. bahwa kegiatan usaha Axioo bergerak dibidang perakitan, 

pengemasan dan menyediakan laboratorium bagi kegiatan Reseach and 

-  

Dimana bukan pula kegiatan usaha perdagangan untuk telepon 

nis usaha), sehingga tidak pernah melakukan 

penjualan produk apapun sehingga tidak pernah pula ada 

penjualan HP merek Venera hasil produksi dari PT Axioo, 

tidak ada satu                

h terlapor dari pengalihan saham 

-------      



 

2.11. Bahwa pernah diperiksa tidak ada monopoli dan kppu sangat 

mengetahui alasan pembelian saham 

mematuhi peraturan perundang

kerugian yang diderita selain 

2.12. Bahwa sekiranya Tim Investigator dari KPPU mengetahui bahwa 

tidak terpenuhi adanya dugaan monopoli karena pendapat KPPU 

Nomor 10/KPPU

rekomendasinya menyatakan tidak ada terdapat dugaaan 

persaingan usaha tidak sehat (

manapun

pasti kerugian besar yang diderita oleh Terlapor.

2.13. Bahkan Tim Investigator KPPU pun sangat mengetahui aturan

aturan yang telah Terlapor demi hukum ikuti sehingga ter

dalam keadaan seperti sekarang ini, sungguh sangat disayangkan 

apabila perbedaan pendefinisian dan fakta hukum dimana KPPU 

tahu bahwa tidak ada satu niatan

melakukan tindakan monopoli dan atau persaingan usaha tidak 

sehat, nam

perkara a quo yang berpotensi makin membuat kerugian dari 

terlapor malah semakin dalam.

2.14. Bahwa Terlapor memberitahukan bahwa telah mengalami 

kerugian yang cukup besar dan bila dihitung hanya dari selisih 

nilai 

Rp4.441.354.295,57 

juta tiga ratus lima puluh empat ribu dua ratus sembilan puluh lima 

Rupiah koma lima puluh tujuh sen

2.15. Dimana kerugian tersebut belum dihit

untuk melakukan persiapan

pengalihan saham dan penjualan saham kembali dari PT Axioo 

dan melengkapi peralatan dan perlengkapan manufaktur juga 

proses perizinan.

2.16. Tentang Pengenaan Denda

2.16.1.
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Bahwa pernah diperiksa tidak ada monopoli dan kppu sangat 

mengetahui alasan pembelian saham 

mematuhi peraturan perundang

kerugian yang diderita selain Terlapor se

Bahwa sekiranya Tim Investigator dari KPPU mengetahui bahwa 

tidak terpenuhi adanya dugaan monopoli karena pendapat KPPU 

Nomor 10/KPPU-PAT/II/2018 sendiri yang dalam 

rekomendasinya menyatakan tidak ada terdapat dugaaan 

persaingan usaha tidak sehat (tidak ada kerugian bagi pihak 

manapun) malah Tim Investigator dari KPPU mengetahui secara 

pasti kerugian besar yang diderita oleh Terlapor.

Bahkan Tim Investigator KPPU pun sangat mengetahui aturan

aturan yang telah Terlapor demi hukum ikuti sehingga ter

dalam keadaan seperti sekarang ini, sungguh sangat disayangkan 

apabila perbedaan pendefinisian dan fakta hukum dimana KPPU 

tahu bahwa tidak ada satu niatan

melakukan tindakan monopoli dan atau persaingan usaha tidak 

sehat, namun dikemudian hari menerima permasalahn dalam 

perkara a quo yang berpotensi makin membuat kerugian dari 

terlapor malah semakin dalam. --------------------------------

Bahwa Terlapor memberitahukan bahwa telah mengalami 

kerugian yang cukup besar dan bila dihitung hanya dari selisih 

nilai pembelian dan penjualan saham PT Axioo adalah sebesar 

Rp4.441.354.295,57 (empat miliar empat ratus empat puluh satu 

juta tiga ratus lima puluh empat ribu dua ratus sembilan puluh lima 

Rupiah koma lima puluh tujuh sen). --------------------------------

Dimana kerugian tersebut belum dihit

untuk melakukan persiapan-persiapan dalam melakukan 

pengalihan saham dan penjualan saham kembali dari PT Axioo 

dan melengkapi peralatan dan perlengkapan manufaktur juga 

proses perizinan. --------------------------------

Tentang Pengenaan Denda --------------------------------

2.16.1. Bahwa Terlapor memahami adanya ketentuan Pasal 6 PP 

No. 57 tahun 2010, sehingga pendapat Investigator KPPU 

mengajukan denda adminis

Rp25.000.000.000,- (dua puluh lima milyar rupiah

SALINAN 

Bahwa pernah diperiksa tidak ada monopoli dan kppu sangat 

mengetahui alasan pembelian saham PT Axioo tersebut guna 

mematuhi peraturan perundang-undangan dan tidak ada

erlapor sendiri. -------------------------

Bahwa sekiranya Tim Investigator dari KPPU mengetahui bahwa 

tidak terpenuhi adanya dugaan monopoli karena pendapat KPPU 

PAT/II/2018 sendiri yang dalam 

rekomendasinya menyatakan tidak ada terdapat dugaaan 

tidak ada kerugian bagi pihak 

) malah Tim Investigator dari KPPU mengetahui secara 

pasti kerugian besar yang diderita oleh Terlapor. ----------------------

Bahkan Tim Investigator KPPU pun sangat mengetahui aturan-

aturan yang telah Terlapor demi hukum ikuti sehingga terjebak 

dalam keadaan seperti sekarang ini, sungguh sangat disayangkan 

apabila perbedaan pendefinisian dan fakta hukum dimana KPPU 

tahu bahwa tidak ada satu niatan pun dari terlapor untuk 

melakukan tindakan monopoli dan atau persaingan usaha tidak 

un dikemudian hari menerima permasalahn dalam 

perkara a quo yang berpotensi makin membuat kerugian dari 

-------------------------------------------

Bahwa Terlapor memberitahukan bahwa telah mengalami 

kerugian yang cukup besar dan bila dihitung hanya dari selisih 

aham PT Axioo adalah sebesar 

ar empat ratus empat puluh satu 

juta tiga ratus lima puluh empat ribu dua ratus sembilan puluh lima 

---------------------------------------

Dimana kerugian tersebut belum dihitung dari tenaga dan waktu 

persiapan dalam melakukan 

pengalihan saham dan penjualan saham kembali dari PT Axioo 

dan melengkapi peralatan dan perlengkapan manufaktur juga 

-------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------

mahami adanya ketentuan Pasal 6 PP 

No. 57 tahun 2010, sehingga pendapat Investigator KPPU 

mengajukan denda administratif paling tinggi sebesar 

dua puluh lima milyar rupiah). 

Bahwa pernah diperiksa tidak ada monopoli dan kppu sangat 

Axioo tersebut guna 

undangan dan tidak ada 

-------------------------  

Bahwa sekiranya Tim Investigator dari KPPU mengetahui bahwa 

tidak terpenuhi adanya dugaan monopoli karena pendapat KPPU 

PAT/II/2018 sendiri yang dalam 

rekomendasinya menyatakan tidak ada terdapat dugaaan 

tidak ada kerugian bagi pihak 

) malah Tim Investigator dari KPPU mengetahui secara 

----------------------   

-

jebak 

dalam keadaan seperti sekarang ini, sungguh sangat disayangkan 

apabila perbedaan pendefinisian dan fakta hukum dimana KPPU 

pun dari terlapor untuk 

melakukan tindakan monopoli dan atau persaingan usaha tidak 

un dikemudian hari menerima permasalahn dalam 

perkara a quo yang berpotensi makin membuat kerugian dari 

-----------  

Bahwa Terlapor memberitahukan bahwa telah mengalami 

kerugian yang cukup besar dan bila dihitung hanya dari selisih 

aham PT Axioo adalah sebesar 

ar empat ratus empat puluh satu 

juta tiga ratus lima puluh empat ribu dua ratus sembilan puluh lima 

-------  

ung dari tenaga dan waktu 

persiapan dalam melakukan 

pengalihan saham dan penjualan saham kembali dari PT Axioo 

dan melengkapi peralatan dan perlengkapan manufaktur juga 

-----------------------------  

-----------------  

mahami adanya ketentuan Pasal 6 PP 

No. 57 tahun 2010, sehingga pendapat Investigator KPPU 

tratif paling tinggi sebesar 

). 



 

2.16.2.

2.16.3.

2.16.4.

2.16.5.

2.16.6.
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Namun demikian melalui tanggapan ini, Terlapor 

memohon agar pengenaan denda tersebut dapat ditinjau 

dan dipertimbangkan kembali oleh Majelis Komisi dengan 

pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut

2.16.2. Terlapor sangat menghormati penegakan hukum yang 

dilakukan oleh KPPU untuk menciptakan persaingan 

usaha yang sehat dan mengawasi segala tindakan Pelaku 

Usaha (termasuk Terlapor) agar sesuai dengan UU No. 5 

Tahun 1999. --------------------------------

2.16.3. Terlapor selama menjalankan kegiatan usaha tidak 

pernah melakukan bentuk-

oleh UU No. 5 Tahun 1999, yaitu:

(1) Tidak pernah melaku

(2) Tidak pernah melakukan monopsoni;

(3) Tidak pernah melakukan penguasaan pasar;

(4) Tidak pernah melakukan dumping;

(5) Tidak pernah melakukan manipulasi biaya 

produksi; --------------------------------

(6) Tidak pernah melakukan persengkongkolan.

2.16.4. Secara finansial Terlapor tidak mendap

atas aksi korporasi pengambilalihan PT Axioo, justru 

Terlapor mengalami kerugian sebesar 

Rp4.441.354.295,57 (empat mil

puluh satu juta tiga ratus lima puluh empat ribu dua ratus 

sembilan puluh lima Rupiah koma lima pul

2.16.5. Berdasarkan kerugian tersebut, apakah Terlapor secara 

hukum juga masih patut apabila dikemudan hari 

Terlapor menurut Investigator  dapat dibebani denda 

administratif paling tinggi

Rp25.000.000.000,- (dua puluh 

mohon atas hal ini Majelis Komisi dapat 

mempertimbangkannya secara progresif dengan arif dan 

bijaksana. --------------------------------

2.16.6. Bahwa jumlah denda administratif sebesar 

Rp25.000.000.000,- (dua puluh lima mili

membebani Terlapor, namun tentu m

SALINAN 

Namun demikian melalui tanggapan ini, Terlapor 

ngenaan denda tersebut dapat ditinjau 

dan dipertimbangkan kembali oleh Majelis Komisi dengan 

pertimbangan sebagai berikut: ----------------

Terlapor sangat menghormati penegakan hukum yang 

dilakukan oleh KPPU untuk menciptakan persaingan 

mengawasi segala tindakan Pelaku 

Usaha (termasuk Terlapor) agar sesuai dengan UU No. 5 

-------------------------------------------------------

Terlapor selama menjalankan kegiatan usaha tidak 

-bentuk kegiatan yang dilarang 

oleh UU No. 5 Tahun 1999, yaitu: ------------------------------

Tidak pernah melakukan monopoli; -------------------

Tidak pernah melakukan monopsoni; ----------------

Tidak pernah melakukan penguasaan pasar; -------

Tidak pernah melakukan dumping; -------------------

Tidak pernah melakukan manipulasi biaya 

---------------------------------------------------

Tidak pernah melakukan persengkongkolan.--------

Secara finansial Terlapor tidak mendapatkan keuntungan 

atas aksi korporasi pengambilalihan PT Axioo, justru 

Terlapor mengalami kerugian sebesar 

empat miliar empat ratus empat 

puluh satu juta tiga ratus lima puluh empat ribu dua ratus 

sembilan puluh lima Rupiah koma lima puluh tujuh sen).  --

Berdasarkan kerugian tersebut, apakah Terlapor secara 

hukum juga masih patut apabila dikemudan hari 

Terlapor menurut Investigator  dapat dibebani denda 

administratif paling tinggi sebesar                     

dua puluh lima miliar Rupiah)? 

mohon atas hal ini Majelis Komisi dapat 

mempertimbangkannya secara progresif dengan arif dan 

----------------------------------------------------------

denda administratif sebesar 

dua puluh lima miliar rupiah) tentu 

membebani Terlapor, namun tentu masih ada ruang bagi 

Namun demikian melalui tanggapan ini, Terlapor 

ngenaan denda tersebut dapat ditinjau 

dan dipertimbangkan kembali oleh Majelis Komisi dengan 

----------------  

Terlapor sangat menghormati penegakan hukum yang 

dilakukan oleh KPPU untuk menciptakan persaingan 

mengawasi segala tindakan Pelaku 

Usaha (termasuk Terlapor) agar sesuai dengan UU No. 5 

-----------------------  

Terlapor selama menjalankan kegiatan usaha tidak 

bentuk kegiatan yang dilarang 

------------------------------  

-------------------  

----------------  

-------  

-------------------  

Tidak pernah melakukan manipulasi biaya 

-------------------  

--------  

atkan keuntungan 

atas aksi korporasi pengambilalihan PT Axioo, justru 

Terlapor mengalami kerugian sebesar 

ar empat ratus empat 

puluh satu juta tiga ratus lima puluh empat ribu dua ratus 

--   

Berdasarkan kerugian tersebut, apakah Terlapor secara 

hukum juga masih patut apabila dikemudan hari 

Terlapor menurut Investigator  dapat dibebani denda 

sebesar                     

? 

mohon atas hal ini Majelis Komisi dapat 

mempertimbangkannya secara progresif dengan arif dan 

--------------------------  

denda administratif sebesar 

) tentu 

asih ada ruang bagi 



 

2.17. Bahwa atas hal

untuk mempertimbangkan hal

2.17.1.

2.17.2.

2.17.3.

2.17.4.

2.18. Tambahan Tanggapan Terlapor

2.18.1.
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Terlapor untuk memohon agar pengenaan denda 

administratif dapat dipertimbangkan kembali. Dan 

Terlapor sangat mengharapkan sekiranya memang ada 

pengenaan denda administraif diharapkan pengenaan 

denda yang berkeadilan dari Majelis Komisi.

Bahwa atas hal-hal tersebut kami mohon kepada Majelis Komisi 

untuk mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

2.17.1. Menerima Tanggapan dari Terlapor untuk seluruhnya.

2.17.2. Menyatakan menolak Laporan Keterlambatan 

Pemberitahuan Dugaan Pelanggaran Pasal 29 UU No. 5

tahun 1999 Jo. Pasal 5 Peraturan Pemerintah No. 57 

tahun 2010 Dalam Pengambilal

Internasional Indonesia oleh PT Erajaya Swasembada, 

Tbk. --------------------------------

2.17.3. Menyatakan bahwa Terlapor tidak terbukti melakukan 

pelanggaran Pasal 29 UU No. 5 tahun 1999 J

Peraturan Pemerintah No. 57 tahun 2010.

2.17.4. Atau apabila Majelis Komisi berpendapat lain mohon 

diputus seadil-adilnya (ex aequo et bono

Tambahan Tanggapan Terlapor --------------------------------

2.18.1. Bahwa berdasarkan Pasal 5 Peraturan Pemerintah Nomor 

57 Tahun 2010 tentang Pengga

Badan Usaha Dan Pengambilalihan Saham Perusahaan 

Yang Dapat Mengakibatkan Terjadinya Praktik Monopoli 

Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat(“PP No. 57/2010”), 

disebutkan, yaitu: --------------------------------

(1) Penggabungan Badan Usaha, Peleburan

Pengambilalihan saham perusahaan lain yang berakibat

aset dan/atau nilai penjualannya

wajib diberitahukan secara

30 (tiga puluh) hari kerja

secara yuridis Penggabungan

Usaha, atau Pengambilalihan

(2) Jumlah tertentu sebagaimana

atas:  --------------------------------

a. nilai aset sebesar Rp2.500.000.000.000,00 (dua

ratus miliar rupiah); dan/atau

b. nilai penjualan sebesar

rupiah.  --------------------------------

SALINAN 

Terlapor untuk memohon agar pengenaan denda 

administratif dapat dipertimbangkan kembali. Dan 

Terlapor sangat mengharapkan sekiranya memang ada 

pengenaan denda administraif diharapkan pengenaan 

denda yang berkeadilan dari Majelis Komisi. -----------------

hal tersebut kami mohon kepada Majelis Komisi 

hal sebagai berikut: -------------------

Menerima Tanggapan dari Terlapor untuk seluruhnya. ----

Menyatakan menolak Laporan Keterlambatan 

Pemberitahuan Dugaan Pelanggaran Pasal 29 UU No. 5

tahun 1999 Jo. Pasal 5 Peraturan Pemerintah No. 57 

tahun 2010 Dalam Pengambilalihan Saham oleh PT Axioo 

Internasional Indonesia oleh PT Erajaya Swasembada, 

------------------------------------------------------------------

Menyatakan bahwa Terlapor tidak terbukti melakukan 

pelanggaran Pasal 29 UU No. 5 tahun 1999 Jo. Pasal 5 

Peraturan Pemerintah No. 57 tahun 2010. -------------------

Atau apabila Majelis Komisi berpendapat lain mohon 

ex aequo et bono) ---------------------

-------------------------------------------

Bahwa berdasarkan Pasal 5 Peraturan Pemerintah Nomor 

57 Tahun 2010 tentang Penggabungan Atau Peleburan 

Badan Usaha Dan Pengambilalihan Saham Perusahaan 

Yang Dapat Mengakibatkan Terjadinya Praktik Monopoli 

Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat(“PP No. 57/2010”), 

-------------------------------------------------

Badan Usaha, Peleburan Badan Usaha, atau

perusahaan lain yang berakibat nilai

penjualannya melebihi jumlah tertentu

secara tertulis kepada Komisi paling lama 

kerja sejak tanggal telah berlaku efektif

abungan Badan Usaha, Peleburan Badan 

Pengambilalihan saham perusahaan.  --------------------

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri

---------------------------------------------------------------------------------------

2.500.000.000.000,00 (dua triliun lima 

dan/atau  ------------------------------------------- 

sebesar Rp5.000.000.000.000,00 (lima triliun 

------------------------------------------------------------------------------ 

Terlapor untuk memohon agar pengenaan denda 

administratif dapat dipertimbangkan kembali. Dan 

Terlapor sangat mengharapkan sekiranya memang ada 

pengenaan denda administraif diharapkan pengenaan 

-----------------   

hal tersebut kami mohon kepada Majelis Komisi 

-------------------  

----  

Menyatakan menolak Laporan Keterlambatan 

Pemberitahuan Dugaan Pelanggaran Pasal 29 UU No. 5 

tahun 1999 Jo. Pasal 5 Peraturan Pemerintah No. 57 

PT Axioo 

Internasional Indonesia oleh PT Erajaya Swasembada, 

--  

Menyatakan bahwa Terlapor tidak terbukti melakukan 

o. Pasal 5 

-------------------  

Atau apabila Majelis Komisi berpendapat lain mohon 

---------------------  

-----------  

Bahwa berdasarkan Pasal 5 Peraturan Pemerintah Nomor 

bungan Atau Peleburan 

Badan Usaha Dan Pengambilalihan Saham Perusahaan 

Yang Dapat Mengakibatkan Terjadinya Praktik Monopoli 

Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat(“PP No. 57/2010”), 

-----------------  

Badan Usaha, atau 

nilai 

tertentu 

Komisi paling lama 

efektif 

Badan 

--------------------  

ayat (1) terdiri 

-----------------------  

triliun lima 

  

5.000.000.000.000,00 (lima triliun 

  



 

2.18.2.

2.18.3.

Batasan PT
Swasembada

Aset  6.120.307.213.175
Penjualan 14.451.413.262.240

2.18.4.
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(3) (Nilai aset dan/atau nilai penjualan sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1) dan ayat (2) dihitung berdasarkan penjumlahan 

nilai aset dan/atau nilai penjualan dari:

a. Badan Usaha hasil Penggabungan, at

Peleburan, atau Badan Usaha yang mengambilalih

perusahaan lain dan Badan Usaha yang diambilalih; dan

b. Badan Usaha yang secara

mengendalikan atau dikendalikan

Penggabungan, atau Badan Usaha hasil

Badan Usaha yang mengambilalih

dan Badan Usaha yang diambilalih.

2.18.2. Membaca bunyi ketentuan diatas nilai aset dan/atau 

nilai penjualan sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 ayat 

(1) dan ayat (2) PP No. 57/2010 dihitung berdasarkan 

penjumlahan nilai aset dan/atau nilai penjualan, yang 

berdasarkan Pasal 5 ayat 4 dihitung berdasarkan 

Penjumlahan nilai aset dan/ atau nilai penjualan dari 

badan usaha pada huruf a dan badan usaha pada huruf 

b. Dengan adanya frasa penjumlahan tersebut, maka 

nilai aset dan/atau nilai penjualan tidak mungkin hanya 

dihitung berdasarkan milik badan usaha pada huruf a 

atau badan usaha pada huruf b saja. 

2.18.3. Laporan Keterlambatan Pemberitahuan yang disusun 

Deputi Bidang Penegakan Hukum 

KPPU RI tertanggal 10 Agustus 2018 pada angka 1.1.17 

halaman 16  menyebutkan:

Bahwa nilai gabungan penjualan dan/ atau asset hasil 

Pengambilalihan yang dihitung berdasarkan penjumlahan nilai 

penjualan dan/ atau nilai asset dari bada

dengan badan usaha yang diambilalih pada tahun terakhir adalah:

PT Erajaya 
Swasembada, Tbk. 

PT Axioo International 
Indonesia

6.120.307.213.175 0 
14.451.413.262.240 0 

2.18.4. Berdasarkan tabel di atas, 

PT Axioo Internasional Indonesia oleh 

Swasembada, Tbk. (Terlapor), yang memiliki aset dan/ 

atau penjualan pada tahun terakhir adalah hanya 

PT Erajaya Swasembada, Tbk b

penjumlahan nilai aset dan/atau penjualan PT

SALINAN 

Nilai aset dan/atau nilai penjualan sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1) dan ayat (2) dihitung berdasarkan penjumlahan 

nilai aset dan/atau nilai penjualan dari:  -----------------------------------

Penggabungan, atau Badan Usaha hasil

Badan Usaha yang mengambilalih saham

Badan Usaha yang diambilalih; dan  ---

Badan Usaha yang secara langsung maupun tidak langsung

dikendalikan oleh Badan Usaha hasil

Badan Usaha hasil Peleburan, atau

Badan Usaha yang mengambilalih saham perusahaan lain 

Badan Usaha yang diambilalih.  -----------------------------------

Membaca bunyi ketentuan diatas nilai aset dan/atau 

nilai penjualan sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 ayat 

57/2010 dihitung berdasarkan 

penjumlahan nilai aset dan/atau nilai penjualan, yang 

berdasarkan Pasal 5 ayat 4 dihitung berdasarkan 

Penjumlahan nilai aset dan/ atau nilai penjualan dari 

badan usaha pada huruf a dan badan usaha pada huruf 

asa penjumlahan tersebut, maka 

nilai aset dan/atau nilai penjualan tidak mungkin hanya 

dihitung berdasarkan milik badan usaha pada huruf a 

atau badan usaha pada huruf b saja.  -------------------------

Laporan Keterlambatan Pemberitahuan yang disusun 

Deputi Bidang Penegakan Hukum Direktorat Penindakan 

KPPU RI tertanggal 10 Agustus 2018 pada angka 1.1.17 

halaman 16  menyebutkan: -------------------------------------

Bahwa nilai gabungan penjualan dan/ atau asset hasil 

Pengambilalihan yang dihitung berdasarkan penjumlahan nilai 

penjualan dan/ atau nilai asset dari badan usaha pengambilalih 

dengan badan usaha yang diambilalih pada tahun terakhir adalah: 

PT Axioo International 
Indonesia 

Total 

 6.120.307.213.175 
14.451.413.262.240 

 pasca pengambilalihan saham 

Axioo Internasional Indonesia oleh PT Erajaya 

(Terlapor), yang memiliki aset dan/ 

atau penjualan pada tahun terakhir adalah hanya 

PT Erajaya Swasembada, Tbk bukan berasal dari 

ilai aset dan/atau penjualan PT Axioo 

Nilai aset dan/atau nilai penjualan sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1) dan ayat (2) dihitung berdasarkan penjumlahan 

---  

Badan Usaha hasil 

saham 

---  

langsung 

Badan Usaha hasil 

Peleburan, atau 

perusahaan lain 

---  

Membaca bunyi ketentuan diatas nilai aset dan/atau 

nilai penjualan sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 ayat 

57/2010 dihitung berdasarkan 

penjumlahan nilai aset dan/atau nilai penjualan, yang 

berdasarkan Pasal 5 ayat 4 dihitung berdasarkan 

Penjumlahan nilai aset dan/ atau nilai penjualan dari 

badan usaha pada huruf a dan badan usaha pada huruf 

asa penjumlahan tersebut, maka 

nilai aset dan/atau nilai penjualan tidak mungkin hanya 

dihitung berdasarkan milik badan usaha pada huruf a 

-------------------------  

Laporan Keterlambatan Pemberitahuan yang disusun 

Direktorat Penindakan 

KPPU RI tertanggal 10 Agustus 2018 pada angka 1.1.17 

-----   

Bahwa nilai gabungan penjualan dan/ atau asset hasil 

Pengambilalihan yang dihitung berdasarkan penjumlahan nilai 

n usaha pengambilalih 

 
 

pasca pengambilalihan saham 

PT Erajaya 

(Terlapor), yang memiliki aset dan/ 

atau penjualan pada tahun terakhir adalah hanya                     

ukan berasal dari 

Axioo 



 

2.18.5.

2.18.6.

2.18.7.

2.18.8.
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Internasional Indonesia dan 

Tbk..  --------------------------------

2.18.5. Dengan demikian tidak ada nilai gabungan penjualan 

dan/ atau aset hasil Pengambilalihan yang dihitung 

berdasarkan penjumlahan ni

asset dari badan usaha pengambilalih dengan badan 

usaha yang diambilalih pada tahun terakhir.

2.18.6. Berdasarkan hal tersebut di atas, maka ketentuan dalam 

Pasal 5 PP No. 57/2010 tidak dapat diterapkan terhadap 

Terlapor. --------------------------------

2.18.7. Dengan tidak dapat diterapkannya Pasal 5 PP No. 

57/2010, maka Pasal 29 Undang

1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan 

Usaha TidakSehat (“UU No. 5/1999”) juga tidak dapat 

diterapkan karena nilai aset dan/atau nilai penjualan 

merupakan elemen utama dalam Pasal 29 UU No. 5/1999 

jo. Pasal 5 PP No. 57/2010.

2.18.8. Namun demikian, apabila Majelis Komisi berpendapat 

lain mohon dipertimbangkan:

(1) Bahwa sesuai dengan

08/DC.2/S/I/2016 tanggal 14 Januari 2016, 

Terlapor sudah menyampa

kepada KPPU tanggal 10 Februari 2016;

(2) Bahwa Pemberitahuan Akuisisi oleh KPPU kepada 

Terlapor sebagaimana surat KPPU Nomor: 

347/D.1.2/XII/2015 tertanggal 30 Desember 2015 

dilakukan jauh hari setelah transaksi berlaku 

efektif, sehingga Pe

Terlapor juga melewati batas waktu yang 

ditentukan sebagaimana dimaksud Pasal 29 UU 

No.5/1999, sehingga tidak sepatutnya Terlapor 

dikenakan tindakan administratif yang berat;

(3) Bahwa Terlapor akan bersikap kooperatif dalam 

memberikan keterangan dan bersedia 

menyerahkan dokumen yang berkaitan dengan 

Laporan ini; --------------------------------

SALINAN 

Internasional Indonesia dan PT Erajaya Swasembada, 

----------------------------------------------------------------

Dengan demikian tidak ada nilai gabungan penjualan 

dan/ atau aset hasil Pengambilalihan yang dihitung 

berdasarkan penjumlahan nilai penjualan dan/ atau nilai 

asset dari badan usaha pengambilalih dengan badan 

usaha yang diambilalih pada tahun terakhir. ----------------

Berdasarkan hal tersebut di atas, maka ketentuan dalam 

Pasal 5 PP No. 57/2010 tidak dapat diterapkan terhadap 

------------------------------------------------------------

ak dapat diterapkannya Pasal 5 PP No. 

57/2010, maka Pasal 29 Undang-Undang No. 5 Tahun 

1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan 

Usaha TidakSehat (“UU No. 5/1999”) juga tidak dapat 

diterapkan karena nilai aset dan/atau nilai penjualan 

elemen utama dalam Pasal 29 UU No. 5/1999 

jo. Pasal 5 PP No. 57/2010. -------------------------------------

Namun demikian, apabila Majelis Komisi berpendapat 

lain mohon dipertimbangkan: -----------------------------------

dengan Surat KPPU Nomor: 

08/DC.2/S/I/2016 tanggal 14 Januari 2016, 

menyampaikan Pemberitahuan

kepada KPPU tanggal 10 Februari 2016; -------------

Bahwa Pemberitahuan Akuisisi oleh KPPU kepada 

Terlapor sebagaimana surat KPPU Nomor: 

347/D.1.2/XII/2015 tertanggal 30 Desember 2015 

dilakukan jauh hari setelah transaksi berlaku 

efektif, sehingga Pemberitahuan yang dilakukan 

Terlapor juga melewati batas waktu yang 

ditentukan sebagaimana dimaksud Pasal 29 UU 

No.5/1999, sehingga tidak sepatutnya Terlapor 

dikenakan tindakan administratif yang berat; ------

Bahwa Terlapor akan bersikap kooperatif dalam 

kan keterangan dan bersedia 

menyerahkan dokumen yang berkaitan dengan 

-----------------------------------------------

PT Erajaya Swasembada, 

--------------------------------  

Dengan demikian tidak ada nilai gabungan penjualan 

dan/ atau aset hasil Pengambilalihan yang dihitung 

lai penjualan dan/ atau nilai 

asset dari badan usaha pengambilalih dengan badan 

----------------  

Berdasarkan hal tersebut di atas, maka ketentuan dalam 

Pasal 5 PP No. 57/2010 tidak dapat diterapkan terhadap 

----------------------------  

ak dapat diterapkannya Pasal 5 PP No. 

Undang No. 5 Tahun 

1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan 

Usaha TidakSehat (“UU No. 5/1999”) juga tidak dapat 

diterapkan karena nilai aset dan/atau nilai penjualan 

elemen utama dalam Pasal 29 UU No. 5/1999 

-----   

Namun demikian, apabila Majelis Komisi berpendapat 

---  

Surat KPPU Nomor: 

08/DC.2/S/I/2016 tanggal 14 Januari 2016, 

Pemberitahuan 

-------------  

Bahwa Pemberitahuan Akuisisi oleh KPPU kepada 

Terlapor sebagaimana surat KPPU Nomor: 

347/D.1.2/XII/2015 tertanggal 30 Desember 2015 

dilakukan jauh hari setelah transaksi berlaku 

mberitahuan yang dilakukan 

Terlapor juga melewati batas waktu yang 

ditentukan sebagaimana dimaksud Pasal 29 UU 

No.5/1999, sehingga tidak sepatutnya Terlapor 

------  

Bahwa Terlapor akan bersikap kooperatif dalam 

kan keterangan dan bersedia 

menyerahkan dokumen yang berkaitan dengan 

---------------  



 

3. Menimbang bahwa dalam Sidang Majelis Komisi yang dinyatakan 

terbuka untuk umum, Majelis Komisi telah melakukan pemeriksaan 

terhadap: --------------------------------

3.1. Sdri. 

Lembaga Keuangan & Penanaman Modal

Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Kementerian 

Hukum & Hak Asasi Manusia Republik Indonesia
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(4) Bahwa menurut pemahaman Terlapor, dalam hal 

terjadi transaksi pengambilalihan atau akuisisi 

saham PT. Axioo Internasional Indonesia cukup 

melaporkannya kepada Otoritas Jasa

(“OJK”) sesuai dengan Peraturan Bapepam

XK.1 mengenai Keterbukaan Informasi yang harus 

segera diumumkan kepada publik, dan untuk itu 

Terlapor telah memberitahukan adanya transaksi 

dimaksud kepada OJK sebagaimana surat 

Terlapor No. 031/ERAA

April 2015, pemberitahuan mana dilakukan 

sebelum transaksi dimaksud berlaku secara 

efektif yuridi stanggal 26 Mei 2016;

(5) Bahwa disamping itu pula Terlapor juga telah 

melakukan pemberitahuan keterbukaan informasi 

melalui IDXnet sesuai

Efek Indonesia No. 1

Penyampaian Informasi, sebagaimana surat 

Terlapor No. 036/ERAA/CS/IV/2015 tanggal 29 

April 2015, pemberitahuan mana dilakukan 

sebelum transaksi dimaksud berlaku secara 

efektif yuridis tanggal

(6) Bahwa menurut pemahaman Terlapor, 

pemberitahuan kepada kedua instansi tersebut 

dipandang sudah cukup memenuhi ketentuan 

undang-undang. --------------------------------

(7) Atas hal tersebut diatas, Terlapor mohon agar 

Majelis Komisi menjatuhkan putusan: 

Melakukan Dan/Atau Tidak Perlu Dilakukan 

Pemeriksaan Lanjutan 

Menimbang bahwa dalam Sidang Majelis Komisi yang dinyatakan 

terbuka untuk umum, Majelis Komisi telah melakukan pemeriksaan 

----------------------------------------------------------------

Sdri. Endah Widyaningsih selaku 

Lembaga Keuangan & Penanaman Modal

Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Kementerian 

Hukum & Hak Asasi Manusia Republik Indonesia

SALINAN 

Bahwa menurut pemahaman Terlapor, dalam hal 

terjadi transaksi pengambilalihan atau akuisisi 

saham PT. Axioo Internasional Indonesia cukup 

melaporkannya kepada Otoritas Jasa Keuangan

(“OJK”) sesuai dengan Peraturan Bapepam-LK No. 

XK.1 mengenai Keterbukaan Informasi yang harus 

segera diumumkan kepada publik, dan untuk itu 

Terlapor telah memberitahukan adanya transaksi 

dimaksud kepada OJK sebagaimana surat 

Terlapor No. 031/ERAA/CS/IV/2015 tanggal 29 

April 2015, pemberitahuan mana dilakukan 

sebelum transaksi dimaksud berlaku secara 

efektif yuridi stanggal 26 Mei 2016; -------------------

Bahwa disamping itu pula Terlapor juga telah 

melakukan pemberitahuan keterbukaan informasi 

melalui IDXnet sesuai dengan Peraturan Bursa 

Efek Indonesia No. 1-E tentang Kewajiban 

Penyampaian Informasi, sebagaimana surat 

Terlapor No. 036/ERAA/CS/IV/2015 tanggal 29 

April 2015, pemberitahuan mana dilakukan 

sebelum transaksi dimaksud berlaku secara 

ktif yuridis tanggal 26 Mei 2015; dan--------------

Bahwa menurut pemahaman Terlapor, 

pemberitahuan kepada kedua instansi tersebut 

dipandang sudah cukup memenuhi ketentuan 

------------------------------------------

Atas hal tersebut diatas, Terlapor mohon agar 

Majelis Komisi menjatuhkan putusan: Tidak 

/Atau Tidak Perlu Dilakukan 

Pemeriksaan Lanjutan terhadap Terlapor. -----------

Menimbang bahwa dalam Sidang Majelis Komisi yang dinyatakan 

terbuka untuk umum, Majelis Komisi telah melakukan pemeriksaan 

---------------------------------------------

selaku Kasi Perseroan Terbuka 

Lembaga Keuangan & Penanaman Modal, Direktorat Perdata, 

Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Kementerian 

Hukum & Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (vide bukti B5); -

Bahwa menurut pemahaman Terlapor, dalam hal 

terjadi transaksi pengambilalihan atau akuisisi 

saham PT. Axioo Internasional Indonesia cukup 

Keuangan 

LK No. 

XK.1 mengenai Keterbukaan Informasi yang harus 

segera diumumkan kepada publik, dan untuk itu 

Terlapor telah memberitahukan adanya transaksi 

dimaksud kepada OJK sebagaimana surat 

/CS/IV/2015 tanggal 29 

April 2015, pemberitahuan mana dilakukan 

sebelum transaksi dimaksud berlaku secara 

-------------------  

Bahwa disamping itu pula Terlapor juga telah 

melakukan pemberitahuan keterbukaan informasi 

dengan Peraturan Bursa 

E tentang Kewajiban 

Penyampaian Informasi, sebagaimana surat 

Terlapor No. 036/ERAA/CS/IV/2015 tanggal 29 

April 2015, pemberitahuan mana dilakukan 

sebelum transaksi dimaksud berlaku secara 

--------------  

Bahwa menurut pemahaman Terlapor, 

pemberitahuan kepada kedua instansi tersebut 

dipandang sudah cukup memenuhi ketentuan 

----------  

Atas hal tersebut diatas, Terlapor mohon agar 

Tidak 

/Atau Tidak Perlu Dilakukan 

-----------  

Menimbang bahwa dalam Sidang Majelis Komisi yang dinyatakan 

terbuka untuk umum, Majelis Komisi telah melakukan pemeriksaan 

-------------   

ka 

Direktorat Perdata, 

Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Kementerian 

-  



 

3.2. Sdr. Karsan selaku Kasubdit Barang Konsumsi, Direktorat Impor, 

Direktorat Jend

Perdagangan Republik Indonesia

3.3. Affidavit

selaku Ahli Hukum Persaingan Usaha

3.4. Sdr. Syaiful Hayat, AK. selaku 

Tbk. 

Secretary PT Erajaya Swasembada, Tbk

4. Menimbang bahwa pada tanggal 

melaksanakan

bukti berupa surat dan/atau dokumen baik yang diajukan oleh pihak 

Investigator maupun pihak Terlapor (

5. Menimbang bahwa pada tanggal 

melaksanakan

Kesimpulan tertulis dan/atau Paparan Hasil Persidangan

baik dari pihak Investigator maupun pihak Terlapor (

6. Menimbang bahwa Investigator menyerahkan Kesimpulan Hasil 

Persidangan

bukti I5):   --------------------------------

6.1. Tentang

6.1.1.
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Karsan selaku Kasubdit Barang Konsumsi, Direktorat Impor, 

Direktorat Jenderal Perdagangan Luar Negeri Kementerian 

Perdagangan Republik Indonesia (vide

Affidavit dari Sdri. Prof. Dr. Ningrum Natasya Sirait, S.H., M.Li.

selaku Ahli Hukum Persaingan Usaha

Sdr. Syaiful Hayat, AK. selaku Direktur PT 

Tbk. dan Sdri. Amelia Allen selaku

Secretary PT Erajaya Swasembada, Tbk

Menimbang bahwa pada tanggal 10 September

melaksanakan Sidang Majelis Komisi dengan agenda 

bukti berupa surat dan/atau dokumen baik yang diajukan oleh pihak 

Investigator maupun pihak Terlapor (vide 

Menimbang bahwa pada tanggal 12 September

melaksanakan Sidang Majelis Komisi dengan

impulan tertulis dan/atau Paparan Hasil Persidangan

baik dari pihak Investigator maupun pihak Terlapor (

Menimbang bahwa Investigator menyerahkan Kesimpulan Hasil 

Persidangan yang pada pokoknya memuat hal

----------------------------------------------------------------

Tentang Obyek Perkara --------------------------------

6.1.1. Bahwa PT Erajaya Swasembada, Tbk.

keterlambatan pemberitahuan pengambilalihan saham 

PT. Axioo Internasional Indonesia yang pada pokoknya 

sebagai berikut: --------------------------------

6.1.1.1. Bahwa pengambilalihan saham PT. 

Internasional Indonesia

Swasembada, Tbk.

pemberitahuan yang wajib dilaporkan kepada 

KPPU; --------------------------------

6.1.1.2. Bahwa kewajiban tersebut harus telah 

dilaksanakan selambat

hari kerja sejak tanggal efektif yuridis 

pengambilalihan saham;

6.1.1.3. Bahwa pengambilalihan saham PT. Axioo 

Internasional Indonesia oleh 

Swasembada, Tbk.

yuridis sejak tanggal 26Mei 2015 berdasarkan 

SALINAN 

Karsan selaku Kasubdit Barang Konsumsi, Direktorat Impor, 

eral Perdagangan Luar Negeri Kementerian 

vide bukti B7);  ---------------------

Prof. Dr. Ningrum Natasya Sirait, S.H., M.Li.

selaku Ahli Hukum Persaingan Usaha (vide bukti T37);  -------------

Direktur PT Erajaya Swasembada, 

dan Sdri. Amelia Allen selaku Head of Legal & Corporate 

Secretary PT Erajaya Swasembada, Tbk (vide bukti B8). -------------

10 September 2018, Majelis Komisi

Sidang Majelis Komisi dengan agenda pemeriksaan alat 

bukti berupa surat dan/atau dokumen baik yang diajukan oleh pihak 

 bukti B9). -------------------------

12 September 2018, Majelis Komisi

dengan agenda Penyampaian 

impulan tertulis dan/atau Paparan Hasil Persidangan yang diajukan 

baik dari pihak Investigator maupun pihak Terlapor (vide bukti B10). ----

Menimbang bahwa Investigator menyerahkan Kesimpulan Hasil 

yang pada pokoknya memuat hal-hal sebagai berikut (vide

--------------------------------------------

-----------------------------------------------------

PT Erajaya Swasembada, Tbk.diduga melakukan 

keterlambatan pemberitahuan pengambilalihan saham 

PT. Axioo Internasional Indonesia yang pada pokoknya 

----------------------------------------------------

Bahwa pengambilalihan saham PT. Axioo 

ernasional Indonesia oleh PT Erajaya 

Swasembada, Tbk. memenuhi kriteria 

pemberitahuan yang wajib dilaporkan kepada 

----------------------------------------------------

Bahwa kewajiban tersebut harus telah 

dilaksanakan selambat-lambatnya terhitung 30 

hari kerja sejak tanggal efektif yuridis 

ihan saham; -----------------------------

Bahwa pengambilalihan saham PT. Axioo 

Internasional Indonesia oleh PT Erajaya 

Swasembada, Tbk. telah berlaku efektif secara 

yuridis sejak tanggal 26Mei 2015 berdasarkan 

Karsan selaku Kasubdit Barang Konsumsi, Direktorat Impor, 

eral Perdagangan Luar Negeri Kementerian 

---------------------  

Prof. Dr. Ningrum Natasya Sirait, S.H., M.Li. 

-------------  

Erajaya Swasembada, 

Head of Legal & Corporate 

-------------   

2018, Majelis Komisi 

saan alat 

bukti berupa surat dan/atau dokumen baik yang diajukan oleh pihak 

-------------------------  

2018, Majelis Komisi 

Penyampaian 

yang diajukan 

----  

Menimbang bahwa Investigator menyerahkan Kesimpulan Hasil 

vide 

------------   

---------------------  

diduga melakukan 

keterlambatan pemberitahuan pengambilalihan saham 

PT. Axioo Internasional Indonesia yang pada pokoknya 

--------------------  

Axioo 

PT Erajaya 

memenuhi kriteria 

pemberitahuan yang wajib dilaporkan kepada 

--------------------  

Bahwa kewajiban tersebut harus telah 

lambatnya terhitung 30 

hari kerja sejak tanggal efektif yuridis 

-----------------------------  

Bahwa pengambilalihan saham PT. Axioo 

PT Erajaya 

telah berlaku efektif secara 

yuridis sejak tanggal 26Mei 2015 berdasarkan 



 

6.2. Dugaan Pela

6.2.1.
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Surat Kementerian Hukum dan Hak Asasi 

Manusia Republik Indonesia Perihal 

Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data 

Perseroan PT. Axioo Internasional Indonesia 

Nomor AHU-AH.01.03

itu, PT Erajaya Swasembada, Tbk.

melakukan pemberitahuan selambat

pada tanggal 7 Juli 2015;

6.1.1.4. Bahwa PT. Erajaya S

melakukan pemberitahuan kepada KPPU pada 

tanggal 10 Februari 2016 dan telah didaftarkan 

dengan nomor register A10916;

6.1.1.5. Bahwa dengan demikian, 

Swasembada, Tbk.

keterlambatan selama 145 (hari kerja).

Dugaan Pelanggaran --------------------------------

6.2.1. PT Erajaya Swasembada, Tbk.

pelanggaran Pasal 29 UU No. 5/1999 yang berbunyi:

(1) Penggabungan atau peleburan badan usaha, atau 
pengambilalihan saham sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 28 yang berakibat nilai aset dan atau nilai 
penjualannya melebihi jumlah tertentu, wajib 
diberitahukan kepada Komisi, selambat
(tiga puluh) hari sejak tanggal penggabungan, peleburan 
atau pengambilalihan tersebut.

(2) Ketentuan tentang penetapan nilai aset dan atau nilai 
penjualan serta tata cara pemberitahuan sebagaimana 
dimaksud dalam ayat (1), diatur dalam Peraturan 
Pemerintah.  --------------------------------
Pejelasan Pasal:  --------------------------------
(1) Cukup jelas.  --------------------------------
(2) Cukup jelas.  --------------------------------
Jo. Pasal 5 PP No. 57/2010 yang berbunyi:
(3) Penggabungan Badan Usaha, Peleburan Badan 

Usaha, atau Pengambilal
lain yang berakibat nilai aset dan/atau nilai 
penjualannya melebihi jumlah tertentu wajib 
diberitahukan secara tertulis kepada Komisi paling 
lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak tanggal telah 
berlaku efektif secara yuridis Penggabung
Usaha, Peleburan Badan Usaha, Pengambilalihan 
saham perusahaan.

(4) Jumlah tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat 
(1) terdiri atas:  --------------------------------
a. Nilai aset sebesar Rp. 2.500.000.000.000,00 (dua 

triliun lima ratus miliar rupiah); dan/atau

SALINAN 

Surat Kementerian Hukum dan Hak Asasi 

Manusia Republik Indonesia Perihal 

enerimaan Pemberitahuan Perubahan Data 

Perseroan PT. Axioo Internasional Indonesia 

AH.01.03-0934819.Oleh karena 

PT Erajaya Swasembada, Tbk. wajib untuk 

melakukan pemberitahuan selambat-lambatnya 

pada tanggal 7 Juli 2015; ----------------------------

Bahwa PT. Erajaya Swasembada,Tbk baru 

melakukan pemberitahuan kepada KPPU pada 

tanggal 10 Februari 2016 dan telah didaftarkan 

dengan nomor register A10916; ---------------------

Bahwa dengan demikian, PT Erajaya 

Swasembada, Tbk. telah melakukan 

keterlambatan selama 145 (hari kerja). ------------

--------------------------------------------------------

PT Erajaya Swasembada, Tbk. diduga telah melakukan 

pelanggaran Pasal 29 UU No. 5/1999 yang berbunyi: ------

Penggabungan atau peleburan badan usaha, atau 
pengambilalihan saham sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 28 yang berakibat nilai aset dan atau nilai 
penjualannya melebihi jumlah tertentu, wajib 
diberitahukan kepada Komisi, selambat-lambatnya 30 
(tiga puluh) hari sejak tanggal penggabungan, peleburan 
atau pengambilalihan tersebut.  ------------------------------- 

Ketentuan tentang penetapan nilai aset dan atau nilai 
tata cara pemberitahuan sebagaimana 

dimaksud dalam ayat (1), diatur dalam Peraturan 
------------------------------------------------------ 

------------------------------------------------- 
-----------------------------------------------  
-----------------------------------------------  

Jo. Pasal 5 PP No. 57/2010 yang berbunyi:  ---------------- 
Penggabungan Badan Usaha, Peleburan Badan 
Usaha, atau Pengambilalihan Saham perusahaan 
lain yang berakibat nilai aset dan/atau nilai 
penjualannya melebihi jumlah tertentu wajib 
diberitahukan secara tertulis kepada Komisi paling 
lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak tanggal telah 
berlaku efektif secara yuridis Penggabungan Badan 
Usaha, Peleburan Badan Usaha, Pengambilalihan 
saham perusahaan.  --------------------------------------  
Jumlah tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat 

---------------------------------------------  
Nilai aset sebesar Rp. 2.500.000.000.000,00 (dua 
triliun lima ratus miliar rupiah); dan/atau  --------  

Surat Kementerian Hukum dan Hak Asasi 

Manusia Republik Indonesia Perihal 

enerimaan Pemberitahuan Perubahan Data 

Perseroan PT. Axioo Internasional Indonesia 

0934819.Oleh karena 

wajib untuk 

lambatnya 

----------------------------  

wasembada,Tbk baru 

melakukan pemberitahuan kepada KPPU pada 

tanggal 10 Februari 2016 dan telah didaftarkan 

---------------------  

PT Erajaya 

telah melakukan 

------------  

------------------------  

melakukan 

------  

Penggabungan atau peleburan badan usaha, atau 
pengambilalihan saham sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 28 yang berakibat nilai aset dan atau nilai 
penjualannya melebihi jumlah tertentu, wajib 

lambatnya 30 
(tiga puluh) hari sejak tanggal penggabungan, peleburan 

  

Ketentuan tentang penetapan nilai aset dan atau nilai 
tata cara pemberitahuan sebagaimana 

dimaksud dalam ayat (1), diatur dalam Peraturan 
  
  
 
 
  

Penggabungan Badan Usaha, Peleburan Badan 
ihan Saham perusahaan 

lain yang berakibat nilai aset dan/atau nilai 
penjualannya melebihi jumlah tertentu wajib 
diberitahukan secara tertulis kepada Komisi paling 
lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak tanggal telah 

an Badan 
Usaha, Peleburan Badan Usaha, Pengambilalihan 

 
Jumlah tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat 

 
Nilai aset sebesar Rp. 2.500.000.000.000,00 (dua 

 



 

 
6.3. Analisa Fakta

6.3.1.

6.3.2.
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b. Nilai penjualan seb
(lima triliun rupiah).

(5) Bagi Pelaku Usaha di bidang Perbankan kewajiban 
menyampaikan pemberitahuan secara tertulis 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku jika 
nilai aset melebih Rp. 20.000.000.000.000,00 (dua 
puluh triliun rupiah).

(6) Nilai aset dan/atau nilai penjualan sebagaimana 
dimaksud pada ayat (2) dan (3) dihitung berdasarkan 
penjumlahan nilai aset dan/atau nilai penjualan dari:
a. Badan Usaha hasil Penggabungan, atau Badan 

Usaha hasil Peleburan, atau Badan Usaha yang 
mengambilalih saham perusahaan lain dan 
Badan Usaha yang diambilalih; dan

b. Badan Usaha yang secara langsung maupun 
tidak langsung mengendalikan atau dikendalikan 
oleh Badan Usaha hasil penggabungan, Badan 
Usaha hasil peleburan, atau Badan Usaha yang 
mengambilalih saham perusahaan lain dan 
Badan Usaha yang diambilalih.

 
Pejelasan Pasal  --------------------------------
Cukup jelas.  --------------------------------
Huruf a  --------------------------------
Dalam hal salah satu pihak yang melakukan 
Penggabungan Badan Usaha, Peleburan Badan Usaha, 
atau Pengambilalihan saham perusahaan memiliki 
perbedaan antara nilai aset tahun terakhir dengan nilai 
aset tahun sebelumnya sebesar 30% atau lebih, maka nilai 
asetnya dihitung berdasarkan rata rata nilai aset 3 (tiga) 
tahun terakhir  --------------------------------
Huruf b --------------------------------
Cara perhitungan nilai penjualan sama dengan cara 
perhitungan nilai aset.  --------------------------------
(5) Cukup jelas. --------------------------------
(6) Huruf a. --------------------------------
Cukup Jelas. --------------------------------
Huruf b. --------------------------------
Yang dimaksud dengan “dikendalikan” adalah:
a. Pemilikan saham atau penguasaan suara lebih dari 

50% (lima puluh persen) dalam Badan Usaha; atau
Adanya pemilikan saham atau penguasaan suara 
kurang  --------------------------------

b. dari atau sama dengan 50% (lima puluh persen) 
tetapi dapat mempengaruhi dan menentukan 
kebijakan pengelolaan Badan Usaha dan/atau 
mempengaruhi dan menentukan pengelolaan Badan 
Usaha.  --------------------------------

Analisa Fakta --------------------------------

6.3.1. Tentang Latar Belakang Pengambilalihan Saham

PT. Axioo Internasional Indonesia oleh 

Swasembada, Tbk. --------------------------------

6.3.2. Bahwa alasan pengambilalihan bagi PT Erajaya 

Swasembada Tbk dilakukan untuk memenuhi Peraturan 

SALINAN 

Nilai penjualan sebesar Rp.5.000.000.000.000,00 
(lima triliun rupiah).  ---------------------------------- 

Bagi Pelaku Usaha di bidang Perbankan kewajiban 
menyampaikan pemberitahuan secara tertulis 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku jika 
nilai aset melebih Rp. 20.000.000.000.000,00 (dua 

rupiah).  -------------------------------------- 
Nilai aset dan/atau nilai penjualan sebagaimana 
dimaksud pada ayat (2) dan (3) dihitung berdasarkan 
penjumlahan nilai aset dan/atau nilai penjualan dari:

Badan Usaha hasil Penggabungan, atau Badan 
Usaha hasil Peleburan, atau Badan Usaha yang 

ngambilalih saham perusahaan lain dan 
Badan Usaha yang diambilalih; dan  -------------- 
Badan Usaha yang secara langsung maupun 
tidak langsung mengendalikan atau dikendalikan 
oleh Badan Usaha hasil penggabungan, Badan 
Usaha hasil peleburan, atau Badan Usaha yang 

ilalih saham perusahaan lain dan 
Badan Usaha yang diambilalih.  --------------------  

-------------------------------------------------- 
------------------------------------------------------ 

------------------------------------------------------------ 
Dalam hal salah satu pihak yang melakukan 
Penggabungan Badan Usaha, Peleburan Badan Usaha, 
atau Pengambilalihan saham perusahaan memiliki 

antara nilai aset tahun terakhir dengan nilai 
aset tahun sebelumnya sebesar 30% atau lebih, maka nilai 
asetnya dihitung berdasarkan rata rata nilai aset 3 (tiga) 

---------------------------------------------------- 
------------------------------------------------------------ 

Cara perhitungan nilai penjualan sama dengan cara 
------------------------------------------ 

------------------------------------------------ 
----------------------------------------------------- 

------------------------------------------------------ 
------------------------------------------------------------ 

Yang dimaksud dengan “dikendalikan” adalah:  ------------ 
Pemilikan saham atau penguasaan suara lebih dari 
50% (lima puluh persen) dalam Badan Usaha; atau
Adanya pemilikan saham atau penguasaan suara 

------------------------------------------------------ 
ari atau sama dengan 50% (lima puluh persen) 

tetapi dapat mempengaruhi dan menentukan 
kebijakan pengelolaan Badan Usaha dan/atau 
mempengaruhi dan menentukan pengelolaan Badan 

------------------------------------------------------ 

-----------------------------------------------------------------

Tentang Latar Belakang Pengambilalihan Saham

PT. Axioo Internasional Indonesia oleh PT Erajaya 

------------------------------------------------

Bahwa alasan pengambilalihan bagi PT Erajaya 

Swasembada Tbk dilakukan untuk memenuhi Peraturan 

esar Rp.5.000.000.000.000,00 
  

Bagi Pelaku Usaha di bidang Perbankan kewajiban 
menyampaikan pemberitahuan secara tertulis 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku jika 
nilai aset melebih Rp. 20.000.000.000.000,00 (dua 

  
Nilai aset dan/atau nilai penjualan sebagaimana 
dimaksud pada ayat (2) dan (3) dihitung berdasarkan 
penjumlahan nilai aset dan/atau nilai penjualan dari: 

Badan Usaha hasil Penggabungan, atau Badan 
Usaha hasil Peleburan, atau Badan Usaha yang 

ngambilalih saham perusahaan lain dan 
  

Badan Usaha yang secara langsung maupun 
tidak langsung mengendalikan atau dikendalikan 
oleh Badan Usaha hasil penggabungan, Badan 
Usaha hasil peleburan, atau Badan Usaha yang 

ilalih saham perusahaan lain dan 
 

  
  
  

Dalam hal salah satu pihak yang melakukan 
Penggabungan Badan Usaha, Peleburan Badan Usaha, 
atau Pengambilalihan saham perusahaan memiliki 

antara nilai aset tahun terakhir dengan nilai 
aset tahun sebelumnya sebesar 30% atau lebih, maka nilai 
asetnya dihitung berdasarkan rata rata nilai aset 3 (tiga) 

  
  

Cara perhitungan nilai penjualan sama dengan cara 
  
  
  
  
  
  

Pemilikan saham atau penguasaan suara lebih dari 
50% (lima puluh persen) dalam Badan Usaha; atau 
Adanya pemilikan saham atau penguasaan suara 

  
ari atau sama dengan 50% (lima puluh persen) 

tetapi dapat mempengaruhi dan menentukan 
kebijakan pengelolaan Badan Usaha dan/atau 
mempengaruhi dan menentukan pengelolaan Badan 

  

-  

Tentang Latar Belakang Pengambilalihan Saham                      

PT Erajaya 

----------------  

Bahwa alasan pengambilalihan bagi PT Erajaya 

Swasembada Tbk dilakukan untuk memenuhi Peraturan 



 

6.3.3.

6.3.4.
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Menteri Perdagangan RI Nomor 38/M

tentang Perubahan Atas Peraturan M

Nomor 82/M-DAG/PER/2012 tentang Ketentuan Impor 

Telepon Seluler, Komputer Genggam (handheld), dan 

Komputer Tablet, dimana dalam Pasal 8A regulasi 

tersebut, Pemerintah menghimbau Importir untuk 

membuka pabrik di Indonesia

6.3.3. Bahwa hal tersebut berkesesuaian dengan keterangan 

terlapor PT Erajaya Swasembada, Tbk.

berikut; --------------------------------

15 Pertanyaan Majelis 
Komisi 

Jawaban Sdri. Amelia 

6.3.4. Bahwa bunyi Pasal 8A Peraturan Menteri Pedagangan RI 

Nomor 38/M-DAG/PER/8/2013 adalah sebagai berikut: 

“IT Telepon Seluler, Komput

Komputer Tablet yang mendapat PI Telepon Seluler, 

Komputer Genggam (Handheld

berdasarkan penunjukan dari pabrik di luar negeri wajib 

mendirikan industri Telepon Seluler, Komputer Genggam 

(Handheld) dan Komputer Tablet dalam kurun waktu 

paling lama 3 (tiga) tahun terhitung sejak tanggal 

diterbitkannya penetapan sebagai IT Telepon Seluler, 

Komputer Genggam (Handheld

SALINAN 

Menteri Perdagangan RI Nomor 38/M-DAG/PER/8/2013 

tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perdagangan 

DAG/PER/2012 tentang Ketentuan Impor 

Telepon Seluler, Komputer Genggam (handheld), dan 

dimana dalam Pasal 8A regulasi 

tersebut, Pemerintah menghimbau Importir untuk 

membuka pabrik di Indonesia ----------------------------------

but berkesesuaian dengan keterangan 

PT Erajaya Swasembada, Tbk., sebagaimana 

-------------------------------------------------------------

Mohon dibacakan substansi isi 
surat ke KPPU pada tanggal 8 
Januari 2016 tersebut! 
Substansinya adalah bahwa 
pengambilalihan saham PT Axioo 
Internasional Indonesia untuk 
memenuhi Peraturan Menteri 
Perdagangan R.I. Nomor 38/M-
DAG/PER/8/2013 (selanjutnya 
disebut “Permendag 38”) tentang 
perubahan atas Peraturan Menteri 
Perdagangan R.I. Nomor 82/M-
DAG/PER/2012 (selanjutnya 
disebut “Permendag 82”) tentang 
ketentuan impor seluler, komputer 
genggam/handheld dan komputer 
tablet. Pasal 8 huruf A mewajibkan 
perseroan untuk mendirikan 
industri telepon seluler, komputer 
genggam/handheld dan komputer 
tablet dalam jangka waktu paling 
lama 3 tahun sejak tanggal 
penerbitan penetapan sebagai IT 
seluler, komputer genggam 
(handheld) dan komputer tablet. 

Bahwa bunyi Pasal 8A Peraturan Menteri Pedagangan RI 

DAG/PER/8/2013 adalah sebagai berikut: 

“IT Telepon Seluler, Komputer Genggam (Handheld) dan 

Komputer Tablet yang mendapat PI Telepon Seluler, 

Handheld) dan Komputer Tablet 

berdasarkan penunjukan dari pabrik di luar negeri wajib 

mendirikan industri Telepon Seluler, Komputer Genggam 

r Tablet dalam kurun waktu 

paling lama 3 (tiga) tahun terhitung sejak tanggal 

diterbitkannya penetapan sebagai IT Telepon Seluler, 

Handheld) dan Komputer Tablet; -----

DAG/PER/8/2013 

enteri Perdagangan 

DAG/PER/2012 tentang Ketentuan Impor 

Telepon Seluler, Komputer Genggam (handheld), dan 

dimana dalam Pasal 8A regulasi 

tersebut, Pemerintah menghimbau Importir untuk 

--  

but berkesesuaian dengan keterangan 

, sebagaimana 

-----------------------------   

Bahwa bunyi Pasal 8A Peraturan Menteri Pedagangan RI 

DAG/PER/8/2013 adalah sebagai berikut: 

er Genggam (Handheld) dan 

Komputer Tablet yang mendapat PI Telepon Seluler, 

) dan Komputer Tablet 

berdasarkan penunjukan dari pabrik di luar negeri wajib 

mendirikan industri Telepon Seluler, Komputer Genggam 

r Tablet dalam kurun waktu 

paling lama 3 (tiga) tahun terhitung sejak tanggal 

diterbitkannya penetapan sebagai IT Telepon Seluler, 

-----  
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6.3.5. Bahwa hal tersebut diatas berkesesuaian dengan 

keterangan saksi Saudara Kar

Perdagangan Republik Indonesia), sebagai berikut;

9. Pertanyaan 
Terlapor/Kuasa 
Hukum 

Saat Kemendag mengeluarkan aturan 
tentang peraturan 38/M
DAG/PER/8/2013  terkait pasal 8 a 
yang berisi ketentuan bahwa dalam 
waktu paling lama 3 tahun te
sejak tanggal diterbitkannya penetapan 
sebagai IT telepon seluler,importir wajib 
mendirikan pabrik di indonesia maksud 
dari pasal ini apa saudara saksi?

Jawaban Bahwa sesuai ketentuan dalam 
Permendag 38 tahun 2013 pasal 8 a 
bahwa setiap importir 
yang telah mendapat persetujuan impor 
ponsel dan tablet berdasarkan 
ketentuan wajib membangun industry 
telepon seluler dalam waktu paling lama 
3 tahun sejak diterbitkannya penetapan 
sebagai IT telepon seluler, computer 
genggam dan compute
Indonesia. Semangat pasal 8a ini adalah 
bahwa Kemendag adalah pihak hilir 
yang mengeluarkan ijin impor. 
Kemenperindustrian
kemenkominfo mengharapkan Indonesia 
tidak hanya menjadi pasar, namun para 
importer dalam bidang seluler ini 
diharapkan membangun industry dalam 
negeri, diharapkan ada multiple effect 
yang dapat dinikmati oleh pemerintah 
Indonesia terutama dalam bidang tenaga 
kerja, pajak, manufaktur dsb.

6.3.6. Dalam hal untuk memenuhi kewaji

tersebut, PT Erajaya Swasem

PT Axioo Internasional Indonesia yang telah memiliki 

pabrik perakitan Telepon Seluler, Komputer Genggam 

(Handheld) dan Komputer Tablet

6.3.7. Tentang Transaksi Pengambilalihan Saham PT

Internasional Indonesia; --------------------------------

6.3.8. Bahwa total saham dari PT

sejumlah 10.000 lembar saham dengan nilai

seluruhnya sebesar Rp10.000.000.000,00 (

rupiah) dengan susunan pemegang saham awal dari 

PT Axioo Internasional Indonesia 

pengambilalihan adalah sebag

6.3.8.1. PT Aggelos Kreasi

saham atau 0,01% kepemilikan saham;

SALINAN 

Bahwa hal tersebut diatas berkesesuaian dengan 

keterangan saksi Saudara Karsan (Kementerian 

lik Indonesia), sebagai berikut; ---------

Saat Kemendag mengeluarkan aturan 
tentang peraturan 38/M-
DAG/PER/8/2013  terkait pasal 8 a 
yang berisi ketentuan bahwa dalam 
waktu paling lama 3 tahun terhitung 
sejak tanggal diterbitkannya penetapan 
sebagai IT telepon seluler,importir wajib 
mendirikan pabrik di indonesia maksud 
dari pasal ini apa saudara saksi? 
Bahwa sesuai ketentuan dalam 
Permendag 38 tahun 2013 pasal 8 a 
bahwa setiap importir ponsel dan tablet 
yang telah mendapat persetujuan impor 
ponsel dan tablet berdasarkan 
ketentuan wajib membangun industry 
telepon seluler dalam waktu paling lama 
3 tahun sejak diterbitkannya penetapan 
sebagai IT telepon seluler, computer 
genggam dan computer tablet di 
Indonesia. Semangat pasal 8a ini adalah 
bahwa Kemendag adalah pihak hilir 
yang mengeluarkan ijin impor. 
Kemenperindustrian kemendag, 
kemenkominfo mengharapkan Indonesia 
tidak hanya menjadi pasar, namun para 
importer dalam bidang seluler ini 

arapkan membangun industry dalam 
negeri, diharapkan ada multiple effect 
yang dapat dinikmati oleh pemerintah 
Indonesia terutama dalam bidang tenaga 
kerja, pajak, manufaktur dsb. 

Dalam hal untuk memenuhi kewajiban dalam regulasi 

Swasembada, Tbk. mengakuisisi 

Axioo Internasional Indonesia yang telah memiliki 

pabrik perakitan Telepon Seluler, Komputer Genggam 

) dan Komputer Tablet; ------------------------------

nsaksi Pengambilalihan Saham PT Axioo 

-----------------------------------------

otal saham dari PT Axioo Internasional Indonesia 

10.000 lembar saham dengan nilai nominal 

seluruhnya sebesar Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar 

nan pemegang saham awal dari 

Axioo Internasional Indonesia sebelum 

pengambilalihan adalah sebagai berikut; ---------------------

Aggelos Kreasi sebanyak 1 (satu) lembar 

1% kepemilikan saham; -----------

Bahwa hal tersebut diatas berkesesuaian dengan 

san (Kementerian 

---------  

Saat Kemendag mengeluarkan aturan 

DAG/PER/8/2013  terkait pasal 8 a 
yang berisi ketentuan bahwa dalam 

rhitung 
sejak tanggal diterbitkannya penetapan 
sebagai IT telepon seluler,importir wajib 
mendirikan pabrik di indonesia maksud 

Bahwa sesuai ketentuan dalam 
Permendag 38 tahun 2013 pasal 8 a 

ponsel dan tablet 
yang telah mendapat persetujuan impor 
ponsel dan tablet berdasarkan 
ketentuan wajib membangun industry 
telepon seluler dalam waktu paling lama 
3 tahun sejak diterbitkannya penetapan 
sebagai IT telepon seluler, computer 

r tablet di 
Indonesia. Semangat pasal 8a ini adalah 
bahwa Kemendag adalah pihak hilir 
yang mengeluarkan ijin impor. 

kemendag, 
kemenkominfo mengharapkan Indonesia 
tidak hanya menjadi pasar, namun para 
importer dalam bidang seluler ini 

arapkan membangun industry dalam 
negeri, diharapkan ada multiple effect 
yang dapat dinikmati oleh pemerintah 
Indonesia terutama dalam bidang tenaga 

ban dalam regulasi 

mengakuisisi                 

Axioo Internasional Indonesia yang telah memiliki 

pabrik perakitan Telepon Seluler, Komputer Genggam 

------------------------------  

Axioo 

---------  

Axioo Internasional Indonesia 

nominal 

ar 

nan pemegang saham awal dari                 

sebelum 

---------------------   

lembar 

-----------  
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6.3.8.2. PT Charis Eleossebanyak 1 (

atau 0,01% kepemilikan saham;

6.3.8.3. PT Duta Baraka sebanyak 1 (

saham atau 0,01% kepemilikan saham;

6.3.8.4. PT Karsten Fedora sebanyak 1 (

saham atau 0,01% kepemilikan saham;

6.3.8.5. PT Exa Nusa Persada sebanyak 9.996 (

ribu sembilan ratus sembilan puluh enam

saham atau 99,96% kepemilikan saham;

6.3.9. Bahwa hal tersebut diata

keterangan saksi Saudari Endah Widyaningsih (Kasi 

Perseroan Terbuka Lembaga Keuangan Penanaman 

Modal Direktorat Perdata, Direktorat Jenderal 

Administrasi Hukum Umum Kementerian H

HAM), sebagai berikut; --------------------------------

7. Pertanyaan 
Investigator 

Bisa dijelaskan pendirian PT Axioo tahun 
2014? 

Jawaban Axioo didirikan dengan akta no 3 dengan 
notaries muhammad hatta dan sudah 
mendapat surat persetujuan badan hukum 
sejak 2 oktober 2014.

8. Pertanyaan 
Investigator 

Bagaimana komposisi pemegang sa
pada waktu itu dan siapa komisaris dan 
direktur pada waktu itu?

Jawaban Pemegang saham Aggelos kreasi dengan 1 
lembar saham senilai 1 juta, Pt Charlie 
Eleos sebanyak 1 lembar senilai 1 juta 
rupiah, Pt Duta baraka, PT exa nusa 
persada sebanyak 9.996 s
9.996.000.000, PT Karsten Fedora 1 lembar 
saham senilai 1 juta, pada saat pendirian, 
pengurusnya alex sebagai direktur dan 
bambang sugiharto sebagai komisaris.

6.3.10. Bahwa pada tanggal 29 April 2015 terjadi pengalihan dan 

atau penjualan seluruh saham 

PT Charis Eleos, PT Duta Baraka dan PT. Karsten 

Fedoramasing-masing sebesa

kepada PT Exa Nusa Persada yang berlaku pada tanggal 

30April 2015 berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan 

Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT

Internasional Indonesia No. 58 tertanggal 30 April 2015 

yang dibuat dihadapan Notaris Irma Bonita SH;

6.3.11. Bahwapada tanggal 30 April 2015 telah terjadi perjanjian 

jual beli saham PT. Axioo Internasional Indonesia milik 

SALINAN 

Charis Eleossebanyak 1 (satu) lembar saham 

atau 0,01% kepemilikan saham; --------------------

Duta Baraka sebanyak 1 (satu) lembar 

u 0,01% kepemilikan saham; -----------

Karsten Fedora sebanyak 1 (satu) lembar 

saham atau 0,01% kepemilikan saham; -----------

Exa Nusa Persada sebanyak 9.996 (sembilan 

ribu sembilan ratus sembilan puluh enam) 

saham atau 99,96% kepemilikan saham; ---------

Bahwa hal tersebut diatas berkesesuaian dengan 

keterangan saksi Saudari Endah Widyaningsih (Kasi 

Perseroan Terbuka Lembaga Keuangan Penanaman 

Modal Direktorat Perdata, Direktorat Jenderal 

Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum dan 

-------------------------------------------

Bisa dijelaskan pendirian PT Axioo tahun 

Axioo didirikan dengan akta no 3 dengan 
notaries muhammad hatta dan sudah 
mendapat surat persetujuan badan hukum 
sejak 2 oktober 2014. 
Bagaimana komposisi pemegang saham 
pada waktu itu dan siapa komisaris dan 
direktur pada waktu itu? 
Pemegang saham Aggelos kreasi dengan 1 
lembar saham senilai 1 juta, Pt Charlie 
Eleos sebanyak 1 lembar senilai 1 juta 
rupiah, Pt Duta baraka, PT exa nusa 
persada sebanyak 9.996 senilai RP 
9.996.000.000, PT Karsten Fedora 1 lembar 
saham senilai 1 juta, pada saat pendirian, 
pengurusnya alex sebagai direktur dan 
bambang sugiharto sebagai komisaris. 

Bahwa pada tanggal 29 April 2015 terjadi pengalihan dan 

penjualan seluruh saham dari PT Aggelos Kreasi, 

Duta Baraka dan PT. Karsten 

masing sebesar1(satu) lembar saham 

Exa Nusa Persada yang berlaku pada tanggal 

30April 2015 berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan 

ng Saham Luar Biasa PT Axioo 

Internasional Indonesia No. 58 tertanggal 30 April 2015 

yang dibuat dihadapan Notaris Irma Bonita SH; -------------

Bahwapada tanggal 30 April 2015 telah terjadi perjanjian 

jual beli saham PT. Axioo Internasional Indonesia milik 

) lembar saham 

--------------------  

) lembar 

-----------  

) lembar 

-----------  

sembilan 

) 

---------  

s berkesesuaian dengan 

keterangan saksi Saudari Endah Widyaningsih (Kasi 

Perseroan Terbuka Lembaga Keuangan Penanaman 

Modal Direktorat Perdata, Direktorat Jenderal 

ukum dan 

-----------  

Bahwa pada tanggal 29 April 2015 terjadi pengalihan dan 

s Kreasi,                

Duta Baraka dan PT. Karsten 

r1(satu) lembar saham 

Exa Nusa Persada yang berlaku pada tanggal 

30April 2015 berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan 

Axioo 

Internasional Indonesia No. 58 tertanggal 30 April 2015 

-------------  

Bahwapada tanggal 30 April 2015 telah terjadi perjanjian 

jual beli saham PT. Axioo Internasional Indonesia milik 
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dari PT. Exa Nusa Persada kepada PT. Erajaya 

Swasembada, Tbk sebesar 5.100 (

saham dengan nilai transaksi sebesar 

Rp5.100.000.000,00 (lima mil

dituangkan dalam perjanjian pemindahan hak hak atas 

saham yang dibuat di Jaka

April 2015 yang ditandatangani oleh A

atas nama  PT Axioo Internasional

6.3.12. Bahwa berdasarkan Akta Notaris Nomor 58 tertanggal 30

April 2015 telah terjadi pengambilalihan saham PT

Internasional milik dari PT

PT Erajaya Swasembada, Tbk.

seratus) saham; --------------------------------

6.3.13. Bahwa hal tersebut diatas sesuai dengan keterangan 

Saksi Saudari Endah Widyaningsih (Kasi Perseroan 

Terbuka Lembaga Keuangan Penanaman Mo

Direktorat Perdata, Direktorat Jenderal Administrasi 

Hukum Umum Kementerian H

berikut; --------------------------------

9. Pertanyaan 
Investigator 

Bisa dijelaskan terkait dengan 
Pemberitahuan perubahan data perseroan 
Axioo tahun 2015?

Jawaban Berdasarkan Akta 
notaris Irma bonita di Jakarta pusat ada 
perubahan pemegang saham, ada 
perubahan data perseroan nomor ahu
Ah.01.03-
dengan perubahan data pemegang saham 
menjadi PT Exa 4900 saham  dan PT 
erajaya sebesar 5
alex dan direktur Utama syaiful Hayat.

6.3.14. Bahwa pengambilalihan saham PT

Indonesia dari PT Exa Nusa Persada kepada PT. Erajaya 

Swasembada Tbk sebesar 5.100 (lima ribu seratus) 

saham berlaku efektif sejak tanggal 26 M

berdasarkan surat Direktorat Jenderal Administrasi 

Hukum Umum Kementerian Hukum dan Hak Asasi 

Manusia Republik Indonesia Nomor: AHU

0934819 perihal Penerimaan Pemberitahuan Perubahan 

Data Perseroan PT Axioo Internasional Indonesia;

SALINAN 

a Nusa Persada kepada PT. Erajaya 

Tbk sebesar 5.100 (lima ribu seratus) 

ngan nilai transaksi sebesar 

lima miliar seratus juta rupiah) yang 

dituangkan dalam perjanjian pemindahan hak hak atas 

saham yang dibuat di Jakarta Pusat pada tanggal 30 

April 2015 yang ditandatangani oleh Alex yang bertindak 

Axioo Internasional Indonesia; ----------------

Bahwa berdasarkan Akta Notaris Nomor 58 tertanggal 30

erjadi pengambilalihan saham PT Axioo 

k dari PT Exa Nusa Persada kepada 

PT Erajaya Swasembada, Tbk. sebesar 5.100 (lima ribu 

----------------------------------------------------

Bahwa hal tersebut diatas sesuai dengan keterangan 

Saksi Saudari Endah Widyaningsih (Kasi Perseroan 

Terbuka Lembaga Keuangan Penanaman Modal 

Direktorat Perdata, Direktorat Jenderal Administrasi 

Hukum Umum Kementerian Hukum dan Ham), sebagai 

-------------------------------------------------------------

Bisa dijelaskan terkait dengan 
Pemberitahuan perubahan data perseroan 
Axioo tahun 2015? 
Berdasarkan Akta 58 tanggal 30 April 2015 
notaris Irma bonita di Jakarta pusat ada 
perubahan pemegang saham, ada 
perubahan data perseroan nomor ahu-

-0934819 tanggal 26 mei 2015 
dengan perubahan data pemegang saham 
menjadi PT Exa 4900 saham  dan PT 
erajaya sebesar 5100 saham direkturnya 
alex dan direktur Utama syaiful Hayat. 

Bahwa pengambilalihan saham PT Axioo Internasional 

Exa Nusa Persada kepada PT. Erajaya 

Swasembada Tbk sebesar 5.100 (lima ribu seratus) 

saham berlaku efektif sejak tanggal 26 Mei 2015 

berdasarkan surat Direktorat Jenderal Administrasi 

Hukum Umum Kementerian Hukum dan Hak Asasi 

Manusia Republik Indonesia Nomor: AHU-AH.01.03-

0934819 perihal Penerimaan Pemberitahuan Perubahan 

Axioo Internasional Indonesia; ----------

a Nusa Persada kepada PT. Erajaya 

) 

ngan nilai transaksi sebesar 

) yang 

dituangkan dalam perjanjian pemindahan hak hak atas 

rta Pusat pada tanggal 30 

lex yang bertindak 

----------------  

Bahwa berdasarkan Akta Notaris Nomor 58 tertanggal 30 

ioo 

Exa Nusa Persada kepada                

lima ribu 

--------------------  

Bahwa hal tersebut diatas sesuai dengan keterangan 

Saksi Saudari Endah Widyaningsih (Kasi Perseroan 

dal 

Direktorat Perdata, Direktorat Jenderal Administrasi 

ukum dan Ham), sebagai 

-----------------------------  

Internasional 

Exa Nusa Persada kepada PT. Erajaya 

Swasembada Tbk sebesar 5.100 (lima ribu seratus) 

ei 2015 

berdasarkan surat Direktorat Jenderal Administrasi 

Hukum Umum Kementerian Hukum dan Hak Asasi 

-

0934819 perihal Penerimaan Pemberitahuan Perubahan 

----------  
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6.3.15. Bahwa hal tersebut diatas sesuai dengan keterangan 

Saksi Saudari Endah Widyaningsih (Kasi Perseroan 

Terbuka Lembaga Keuangan Penanaman Modal 

Direktorat Perdata, Direktorat Jenderal Administrasi 

Hukum Umum Kementerian 

berikut; --------------------------------

23 Pertanyaan  
Terlapor 

Masalah pengambilalihan efektif sejak 
kapan? 

Jawaban Sesuai UU Nomor 40 tahun 2007, sejak 26 
mei 2015.

6.3.16. Bahwa hal tersebut (poin 2.7) berkesesuaian dengan 

keterangan Terlapor PT Erajaya Swasembada, Tbk.

sebagai berikut; --------------------------------

43 Pertanyaan 
Investigator 

Setelah dilaporkan ke Kemenkumham dan 
mendapat pengesahan perubahan data 
kapan tepatnya?

Jawaban 
Sdri. Amelia 

Saya harus cek kembali, seingat saya 
perjanjian berlaku efektif secara yuridis 
sebulan setelah itu yaitu 26 Mei 2015.

6.3.17. Bahwa dengan adanya pengambilalihan saham PT

Internasional Indonesia sebesar 5.100 (

lembar saham oleh PT Erajaya Swasembada, Tbk.

berlaku sejak 26 Mei2015 menyebabkan terjadi 

perubahan susunan pemegang saham dari PT

Internasional Indonesia sebagaimana berikut;

6.3.17.1. PT Erajaya Swasembada, Tbk.

(lima ribu seratus

kepemilikan saham;

6.3.17.2. PT Exa Nusa Persada sebesar sebanyak 4.900 

(empat ribu sembilan ratus

49% kepemilikan saham;

6.3.18. Bahwa berdasarkan komposisi pemegang saham 

tersebut. PT Erajaya Swasembada, Tbk.

pemegang saham mayoritas dari PT

Indonesia dengan kepemilikan saham 51% sejak tanggal 

26 Mei 2015. --------------------------------

6.3.19. Hal tersebut diatas berkesesuaian dengan keterangan 

Terlapor PT Erajaya Swasembada, Tbk.

26 Pertanyaan 
Terlapor/Kuasa 
Hukum 

Pada saat itu PT Axioo dibeli oleh PT 
Erajaya senilai 5,1 milyar rupiah?

Jawaban Kami mengambil 51%. Jadi ada bagian 
dari mereka yang setor 49%. 

SALINAN 

hal tersebut diatas sesuai dengan keterangan 

Saksi Saudari Endah Widyaningsih (Kasi Perseroan 

Terbuka Lembaga Keuangan Penanaman Modal 

Direktorat Perdata, Direktorat Jenderal Administrasi 

Hukum Umum Kementerian Hukum dan Ham), sebagai 

-------------------------------------------------------------

Masalah pengambilalihan efektif sejak 

Sesuai UU Nomor 40 tahun 2007, sejak 26 
mei 2015. 

Bahwa hal tersebut (poin 2.7) berkesesuaian dengan 

PT Erajaya Swasembada, Tbk., 

----------------------------------------------------

Setelah dilaporkan ke Kemenkumham dan 
mendapat pengesahan perubahan data 
kapan tepatnya? 
Saya harus cek kembali, seingat saya 
perjanjian berlaku efektif secara yuridis 
sebulan setelah itu yaitu 26 Mei 2015. 

ya pengambilalihan saham PT Axioo 

Internasional Indonesia sebesar 5.100 (lima ribu seratus) 

PT Erajaya Swasembada, Tbk. yang 

berlaku sejak 26 Mei2015 menyebabkan terjadi 

susunan pemegang saham dari PT Axioo 

sebagaimana berikut; ---------------

PT Erajaya Swasembada, Tbk. sebanyak 5.100 

lima ribu seratus) lembar saham atau 51% 

kepemilikan saham; -----------------------------------

Exa Nusa Persada sebesar sebanyak 4.900 

empat ribu sembilan ratus) lembar saham atau 

49% kepemilikan saham; ----------------------------

rkan komposisi pemegang saham 

PT Erajaya Swasembada, Tbk. merupakan 

emegang saham mayoritas dari PT Axioo Internasional 

Indonesia dengan kepemilikan saham 51% sejak tanggal 

-------------------------------------------------------

Hal tersebut diatas berkesesuaian dengan keterangan 

PT Erajaya Swasembada, Tbk. sebagai berikut; ---

Pada saat itu PT Axioo dibeli oleh PT 
Erajaya senilai 5,1 milyar rupiah? 

Kami mengambil 51%. Jadi ada bagian 
dari mereka yang setor 49%.  

hal tersebut diatas sesuai dengan keterangan 

Saksi Saudari Endah Widyaningsih (Kasi Perseroan 

Terbuka Lembaga Keuangan Penanaman Modal 

Direktorat Perdata, Direktorat Jenderal Administrasi 

Hukum dan Ham), sebagai 

-----------------------------  

Bahwa hal tersebut (poin 2.7) berkesesuaian dengan 

, 

--------------------  

Axioo 

) 

yang 

berlaku sejak 26 Mei2015 menyebabkan terjadi 

Axioo 

---------------  

sebanyak 5.100 

) lembar saham atau 51% 

---  

Exa Nusa Persada sebesar sebanyak 4.900 

) lembar saham atau 

----------------------------  

rkan komposisi pemegang saham 

merupakan 

Axioo Internasional 

Indonesia dengan kepemilikan saham 51% sejak tanggal 

-----------------------  

Hal tersebut diatas berkesesuaian dengan keterangan 

---  
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Tentang Badan Usaha Pengambilalih

6.4.1. Bahwa PT Erajaya Swasembada, Tbk.

usaha yang melakukan pengambilalihan saham dengan 

dikuasainya 51% (lima puluh

Axioo Internasional Indonesia;

6.4.2. Bahwa PT Erajaya Swasembada,Tbk

perusahaan yang didirikan berdasarkan Akta Notaris 

Nomor 7 tanggal 8 Oktober

Notaris Myra Yuwono, S.H. dan telah mendapatkan Surat 

Keputusan Kehakiman Republik Indonesia pada tanggal 

24 Februari 1997 Nomor C2

6.4.3. Bahwa bidang usaha PT Erajaya Swasembada, Tbk.

adalah: --------------------------------

6.4.3.1. Berusaha dalam bidang perdagangan;

6.4.3.2. Berusaha dalam bidang industri;

6.4.3.3. Berusaha dalam bidang industri pembangunan;

6.4.3.4. Berusaha dalam bidang pertambangan;

6.4.3.5. Berusaha dalam bidang agrobisnis;

6.4.3.6. Berusaha dalam bidan

6.4.3.7. Berusaha dalam bidang angkutan;

6.4.4. Bahwa komposisi Pemegang Saham dari 

Swasembada, Tbk. pada saat pendirian adalah:

6.4.4.1. Yulianti sebesar 2.500 (

lembar saham atau sebesar 50% kepemilikan 

saham; --------------------------------

6.4.4.2. Wanita Witina sebesar 2.50

ratus) lembar saham atau sebesar 50% 

kepemilikan saham;

6.4.5. Bahwa PT Erajaya Swasembada, Tbk.

perusahaan di Indonesia sebelum mengakuisisi PT

Internasional Indonesia adalah sebagaimana berikut:

6.4.5.1. PT Teletema Artha Mandiri 

99,99% oleh PT Erajaya Swasembada, Tbk.

6.4.5.2. PT Erafone Artha Retailindo(EAR) dimiliki 

99,31% oleh PT Erajaya Swasembada, Tbk.

6.4.5.3. PT Sinar Eka Selar

PT Erajaya Swasembada Tbk

SALINAN 

gambilalih ------------------------------------

PT Erajaya Swasembada, Tbk. merupakan badan 

usaha yang melakukan pengambilalihan saham dengan 

dikuasainya 51% (lima puluh satu persen) saham dari PT

Axioo Internasional Indonesia; ----------------------------------

Erajaya Swasembada,Tbk. merupakan 

n yang didirikan berdasarkan Akta Notaris 

Nomor 7 tanggal 8 Oktober 1996 yang dibuat dihadapan 

Notaris Myra Yuwono, S.H. dan telah mendapatkan Surat 

Keputusan Kehakiman Republik Indonesia pada tanggal 

24 Februari 1997 Nomor C2-1270.HT.01.01.TH.97; --------

PT Erajaya Swasembada, Tbk.

--------------------------------------------------------------

Berusaha dalam bidang perdagangan; -------------

Berusaha dalam bidang industri; -------------------

Berusaha dalam bidang industri pembangunan; 

Berusaha dalam bidang pertambangan; -----------

Berusaha dalam bidang agrobisnis; ----------------

Berusaha dalam bidang jasa; ------------------------

Berusaha dalam bidang angkutan; -----------------

Bahwa komposisi Pemegang Saham dari PT Erajaya 

pada saat pendirian adalah: -------------

Yulianti sebesar 2.500 (dua ribu lima ratus) 

lembar saham atau sebesar 50% kepemilikan 

--------------------------------------------------

Wanita Witina sebesar 2.500 (dua ribu lima 

) lembar saham atau sebesar 50% 

kepemilikan saham; -----------------------------------

PT Erajaya Swasembada, Tbk. memiliki anak 

donesia sebelum mengakuisisi PT Axioo 

Internasional Indonesia adalah sebagaimana berikut: ------

Teletema Artha Mandiri (TAM) dimiliki 

PT Erajaya Swasembada, Tbk.;------

Erafone Artha Retailindo(EAR) dimiliki 

PT Erajaya Swasembada, Tbk.;------

PT Sinar Eka Selaras (SES) dimiliki 99,99% oleh 

Erajaya Swasembada Tbk.; ----------------------

----  

merupakan badan 

usaha yang melakukan pengambilalihan saham dengan 

satu persen) saham dari PT 

--    

merupakan 

n yang didirikan berdasarkan Akta Notaris 

1996 yang dibuat dihadapan 

Notaris Myra Yuwono, S.H. dan telah mendapatkan Surat 

Keputusan Kehakiman Republik Indonesia pada tanggal 

--------   

PT Erajaya Swasembada, Tbk. 

------------------------------  

-------------  

-------------------  

  

-----------  

----------------  

------------------------  

-----------------  

PT Erajaya 

-------------  

) 

lembar saham atau sebesar 50% kepemilikan 

------------------  

dua ribu lima 

) lembar saham atau sebesar 50% 

---  

memiliki anak 

Axioo 

------   

(TAM) dimiliki 

------  

Erafone Artha Retailindo(EAR) dimiliki 

------  

(SES) dimiliki 99,99% oleh 

----------------------  



 

6.4.6.

6.4.7.

Total 2012

Aset 3.887.421.699.847

Penjualan 12.883.578.236.785
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6.4.5.4. PT Era Sukses Abadi

PT Erajaya Swasembada, Tbk.

6.4.5.5. West SwanOverseas Ltd (WSO) dimiliki 99,99% 

oleh PT Erajaya Swasembada, Tbk.

6.4.5.6. PT Nusa Gemilang Abad

oleh PT Erajaya Swasembada,Tbk;

6.4.5.7. PT. Data Citra Mandiri (DCM) dimiliki 99,99% 

oleh PT Erajaya Swasembada, Tbk.

6.4.5.8. PT Azec Indonesia Management Services dimiliki 

99,99%  oleh PT Erajaya Swasembada, Tbk.

6.4.5.9. PT. Mandiri Sinergi Niaga dimiliki 99,99% (MSN) 

oleh PT Erajaya Swasembada, Tbk.

6.4.5.10. PT Multi Media Selular (MMS) melalui 

PT. Erafone Artha Retailindo (EAR) yang dimiliki 

sahamnya sebesar  80%;

6.4.5.11. PT Data Media Telekomunikasi (DMT) melalui 

PT Erafone Artha Retailindo (EAR) yang dimiliki 

sahamnya sebesar  98%;

6.4.5.12. PT Prakarsa Prima Sentosa (PPS) melalui 

PT Erafone Artha Retailindo (EAR) yang dimiliki 

sahamnya sebesar  80%;

6.4.5.13. PT Erafone Dotcom (EDC) melalui PT. Erafone 

Artha Retailindo (EAR) yang dimiliki sahamnya 

sebesar  99%; --------------------------------

6.4.5.14. CG Computers Sdn. Bhd (CG) melalui 

PT Erafone Artha Retailindo (EAR)

sahamnya sebesar  49%;

6.4.6. Bahwa PT Erajaya Swasembada, Tbk.

pemegang saham mayoritas terhadap 13 perusahaan 

tersebut, hal tersebut menunjukkan 

Swasembada, Tbk. adalah sebagai Pengendali;

6.4.7. Bahwa total aset dan penjualan dar

Swasembada, Tbk. yang dinyatakan dalam rupiah dirinci 

sebagai berikut: --------------------------------

2012 2013 

3.887.421.699.847 5.001.634.710.690 6.120.307.213.175

12.883.578.236.785 12.727.247.545.028 14.451.413.262.240

SALINAN 

PT Era Sukses Abadi (ESA) dimiliki 99,99% oleh 

PT Erajaya Swasembada, Tbk.; ---------------------

West SwanOverseas Ltd (WSO) dimiliki 99,99% 

PT Erajaya Swasembada, Tbk.; ----------------

Nusa Gemilang Abadi (NGA) dimiliki 99,99% 

Erajaya Swasembada,Tbk; -----------------

PT. Data Citra Mandiri (DCM) dimiliki 99,99% 

Swasembada, Tbk.; ----------------

Azec Indonesia Management Services dimiliki 

PT Erajaya Swasembada, Tbk.; -----

PT. Mandiri Sinergi Niaga dimiliki 99,99% (MSN) 

PT Erajaya Swasembada, Tbk.; ----------------

Multi Media Selular (MMS) melalui 

Erafone Artha Retailindo (EAR) yang dimiliki 

sahamnya sebesar  80%; -----------------------------

Telekomunikasi (DMT) melalui 

Erafone Artha Retailindo (EAR) yang dimiliki 

sahamnya sebesar  98%; -----------------------------

Prima Sentosa (PPS) melalui 

rtha Retailindo (EAR) yang dimiliki 

sahamnya sebesar  80%; -----------------------------

Erafone Dotcom (EDC) melalui PT. Erafone 

Artha Retailindo (EAR) yang dimiliki sahamnya 

------------------------------------------

puters Sdn. Bhd (CG) melalui 

Erafone Artha Retailindo (EAR) yang dimiliki 

sahamnya sebesar  49%; -----------------------------

PT Erajaya Swasembada, Tbk. merupakan 

pemegang saham mayoritas terhadap 13 perusahaan 

tersebut, hal tersebut menunjukkan PT Erajaya 

adalah sebagai Pengendali; --------------

Bahwa total aset dan penjualan dari PT Erajaya 

yang dinyatakan dalam rupiah dirinci 

----------------------------------------------------

2014 2015 

6.120.307.213.175 7.800.299.841.485

14.451.413.262.240 20.007.597.902.207

99% oleh 

---------------------  

West SwanOverseas Ltd (WSO) dimiliki 99,99% 

----------------  

i (NGA) dimiliki 99,99% 

-----------------  

PT. Data Citra Mandiri (DCM) dimiliki 99,99% 

----------------  

Azec Indonesia Management Services dimiliki 

-----  

PT. Mandiri Sinergi Niaga dimiliki 99,99% (MSN) 

----------------  

Multi Media Selular (MMS) melalui                        

Erafone Artha Retailindo (EAR) yang dimiliki 

-----------------------------  

Telekomunikasi (DMT) melalui 

Erafone Artha Retailindo (EAR) yang dimiliki 

-----------------------------  

Prima Sentosa (PPS) melalui                    

rtha Retailindo (EAR) yang dimiliki 

-----------------------------  

Erafone Dotcom (EDC) melalui PT. Erafone 

Artha Retailindo (EAR) yang dimiliki sahamnya 

----------  

puters Sdn. Bhd (CG) melalui                        

yang dimiliki 

-----------------------------  

merupakan 

pemegang saham mayoritas terhadap 13 perusahaan 

PT Erajaya 

--------------  

PT Erajaya 

yang dinyatakan dalam rupiah dirinci 

--------------------  

7.800.299.841.485 

20.007.597.902.207 



 

6.4.8.

6.5. Tentang Badan Usaha  yang Diambilalih

6.5.1.

6.5.2.

6.5.3.

6.5.4.
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6.4.8. Bahwa hal tersebut sesuai dengan keterangan Terlapor 

PT Erajaya Swasembada, Tbk.

46 Pertanyaan Investigator  

Jawaban Sdri. Amelia 

47 Pertanyaan Investigator  

Jawaban Sdri. Amelia 

Tentang Badan Usaha  yang Diambilalih

6.5.1. Bahwa PT Axioo Internasional Indonesia adalah pelaku 

usaha sebagai badan usaha yang diambilalih;

6.5.2. Bahwa PT Axioo Internasional Indonesiamerupakan 

perusahaan yang didirikan berdasarkan Akta Notaris 

Nomor 03 tanggal 02 

dihadapan Notaris Muhammat Hatta, S.H. dan telah 

mendapatkan Pengesahan Menteri Hukum dan Hak Asasi 

Manusia berdasarkan Kep

AHU.27697.40.10.2014 tertanggal 2 Oktober 2014;

6.5.3. Bahwa bidang usaha PT 

adalah berusaha di bidang industri pengolahan, 

perdagangan, pembangunan, perindustrian, jasa, 

percetakan, konstruksi, pertanian, kehutanan da

perikanan, transportasi dan pergudangan, kegiatan jasa 

lainnya; --------------------------------

6.5.4. Bahwa Pemegang Saham awal dari PT

Indonesia sebelum diambilalih adalah sebagai berikut:

6.5.4.1. PT Aggelos Kreasi

saham atau 0,01% kepemilikan saham;

6.5.4.2. PT Charis Eleos sebanyak 1 (

saham atau 0,01% kepemilikan saham;

6.5.4.3. PT Duta Baraka sebanyak 1 (

saham atau 0,01% kepemilikan saham;

6.5.4.4. PT Karsten Fedora sebanyak 1 (

saham atau 0,01% kepemilikan saham;

SALINAN 

Bahwa hal tersebut sesuai dengan keterangan Terlapor 

PT Erajaya Swasembada, Tbk. sebagai berikut : -------------

 Terkait aset PT Erajaya 
Swasembada, Tbk. apakah 
sudah sesuai nilainya seperti 
yang tercantum dalam Laporan 
Dugaan Pelanggaran (LDP)? 
Nilai penjualan di tahun 2014 
yaitu sebesar 
Rp14.451.413.262.240. Nilai 
aset tahun 2014 sebesar 
Rp6.120.307.213.175. Tapi saya 
akan cek kembali datanya.   

 Berdasarkan data yang Saudari 
sampaikan sama dengan data 
yang ada di LDP? 
Ya, untuk tahun 2014 sama.  

Tentang Badan Usaha  yang Diambilalih --------------------------------

Axioo Internasional Indonesia adalah pelaku 

usaha sebagai badan usaha yang diambilalih; ---------------

ioo Internasional Indonesiamerupakan 

perusahaan yang didirikan berdasarkan Akta Notaris 

 Oktober 2014 yang dibuat 

dihadapan Notaris Muhammat Hatta, S.H. dan telah 

mendapatkan Pengesahan Menteri Hukum dan Hak Asasi 

Manusia berdasarkan Keputusan Nomor 

AHU.27697.40.10.2014 tertanggal 2 Oktober 2014; --------

 Axioo Internasional Indonesia 

adalah berusaha di bidang industri pengolahan, 

perdagangan, pembangunan, perindustrian, jasa, 

percetakan, konstruksi, pertanian, kehutanan dan 

perikanan, transportasi dan pergudangan, kegiatan jasa 

-------------------------------------------------------------

g Saham awal dari PT Axioo Internasional 

Indonesia sebelum diambilalih adalah sebagai berikut: ----

Aggelos Kreasi sebanyak 1 (satu) lembar 

saham atau 0,01% kepemilikan saham; -----------

Charis Eleos sebanyak 1 (satu) lembar 

saham atau 0,01% kepemilikan saham; -----------

Duta Baraka sebanyak 1 (satu) lembar 

saham atau 0,01% kepemilikan saham; -----------

Karsten Fedora sebanyak 1 (satu) lembar 

saham atau 0,01% kepemilikan saham; -----------

Bahwa hal tersebut sesuai dengan keterangan Terlapor 

-------------  

--------------------------------  

Axioo Internasional Indonesia adalah pelaku 

---------------   

ioo Internasional Indonesiamerupakan 

perusahaan yang didirikan berdasarkan Akta Notaris 

Oktober 2014 yang dibuat 

dihadapan Notaris Muhammat Hatta, S.H. dan telah 

mendapatkan Pengesahan Menteri Hukum dan Hak Asasi 

utusan Nomor 

--------   

Axioo Internasional Indonesia 

adalah berusaha di bidang industri pengolahan, 

perdagangan, pembangunan, perindustrian, jasa, 

n 

perikanan, transportasi dan pergudangan, kegiatan jasa 

-----------------------------  

Axioo Internasional 

----  

) lembar 

-----------  

) lembar 

-----------  

) lembar 

-----------  

) lembar 

-----------  



 

6.5.5.

6.5.6.

6.5.7.

6.6. Analisa Syarat Pemberitahuan Pengambilalihan Kepada Komisi

Batasan Nilai

6.6.1.

6.6.2.
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6.5.4.5. PT Exa Nusa Persada s

ribu sembilan ratus sembilan puluh enam

saham atau 99,96% kepemilikan saham;

6.5.5. Bahwa setelah pengambilalihan saham PT

Internasional Indonesia sebesar 5.100 (lima rib

lembar saham oleh PT Erajaya Swasembada, Tbk

berlaku efektif sejak 26 Mei

perubahan susunan pemegang saham dari PT

Internasional Indonesia sebagaimana berikut:

6.5.5.1. PT Erajaya Swasembada, Tbk

(lima ribu seratus

kepemilikan saham;

6.5.5.2. PT Exa Nusa Persada sebesar sebanyak 4.900 

(empat ribu sembilan ratus

49% kepemilikan saham;

6.5.6. Bahwa berdasarkan kompos

tersebut, PT Erajaya Swasembada, Tbk

pemegang saham mayoritas dari PT

Indonesia dengan kepemilikan saham 51% sejak tanggal 

26 Mei 2015; --------------------------------

6.5.7. Bahwa nilai penjualan dan aset PT

Indonesia tahun 2012 – 2015 yang dinyatakan dalam 

rupiah adalah sebagai berikut;

Total 2012 
Aset - 

Penjualan - 

Analisa Syarat Pemberitahuan Pengambilalihan Kepada Komisi

Batasan Nilai --------------------------------

6.6.1. Batasan nilai untuk melakukan Pemberitahuan 

Penggabungan, Peleburan, Pengambilalihan Komisi 

sebagaimana diatur dalam Pasal 5 ayat (2) dan (4) PP No. 

57/2010; --------------------------------

6.6.2. Dalam pasal 5 ayat (2) PP No. 57/2010, Jumlah/batasan 

nilai tertentu sebagaimana dimaksud terdiri atas:

6.6.2.1. Nilai aset sebesar Rp

triliun lima ratus miliar rupiah

SALINAN 

Exa Nusa Persada sebanyak 9.996 (sembilan 

ribu sembilan ratus sembilan puluh enam) 

saham atau 99,96% kepemilikan saham; ---------

etelah pengambilalihan saham PT Axioo 

Internasional Indonesia sebesar 5.100 (lima ribu seratus) 

Erajaya Swasembada, Tbk. yang

berlaku efektif sejak 26 Mei 2015 menyebabkan terjadi 

megang saham dari PT Axioo 

Internasional Indonesia sebagaimana berikut: ---------------

Erajaya Swasembada, Tbk. sebanyak 5.100 

lima ribu seratus) lembar saham atau 51% 

kepemilikan saham; -----------------------------------

Exa Nusa Persada sebesar sebanyak 4.900 

empat ribu sembilan ratus) lembar saham atau 

49% kepemilikan saham; ----------------------------

Bahwa berdasarkan komposisi pemegang saham 

Erajaya Swasembada, Tbk. merupakan 

emegang saham mayoritas dari PT Axioo Internasional 

ndonesia dengan kepemilikan saham 51% sejak tanggal 

-------------------------------------------------------

nilai penjualan dan aset PT Axioo Internasional 

2015 yang dinyatakan dalam 

rupiah adalah sebagai berikut; ---------------------------------

2013 2014 2015 
- - 9.140.085.488 
- - 451.363.666 

Analisa Syarat Pemberitahuan Pengambilalihan Kepada Komisi ----

-----------------------------------------------------------------

Batasan nilai untuk melakukan Pemberitahuan 

Penggabungan, Peleburan, Pengambilalihan Komisi 

sebagaimana diatur dalam Pasal 5 ayat (2) dan (4) PP No. 

------------------------------------------------------------

Dalam pasal 5 ayat (2) PP No. 57/2010, Jumlah/batasan 

nilai tertentu sebagaimana dimaksud terdiri atas: ----------

Nilai aset sebesar Rp2.500.000.000.000,00 (dua 

triliun lima ratus miliar rupiah); dan/atau ---------

sembilan 

) 

---------  

Axioo 

u seratus) 

yang 

2015 menyebabkan terjadi 

Axioo 

---------------   

sebanyak 5.100 

) lembar saham atau 51% 

---  

Exa Nusa Persada sebesar sebanyak 4.900 

) lembar saham atau 

----------------------------  

isi pemegang saham 

merupakan 

Axioo Internasional 

ndonesia dengan kepemilikan saham 51% sejak tanggal 

-----------------------  

Axioo Internasional 

2015 yang dinyatakan dalam 

-   

 
 

----  

-  

Batasan nilai untuk melakukan Pemberitahuan 

Penggabungan, Peleburan, Pengambilalihan Komisi 

sebagaimana diatur dalam Pasal 5 ayat (2) dan (4) PP No. 

----------------------------  

Dalam pasal 5 ayat (2) PP No. 57/2010, Jumlah/batasan 

----------  

dua 

---------  



 

6.6.3.

6.6.4.

6.6.5.
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6.6.2.2. Nilai 

Rp5.000.000.000.000,00 (

6.6.3. Dalam pasal 5 ayat (4) PP No. 57/2010, Nilai aset 

dan/atau nilai penjualan sebagaimana dimaksud pada 

ayat (2) dihitung berdasarkan penjumlahan nilai aset 

dan/atau nilai penjualan dari:

6.6.3.1. Badan Usaha hasil Penggabungan, atau Badan 

Usaha hasil Peleburan, atau Badan Usaha yang 

mengambilalih saham perusahaan lain dan 

Badan Usaha yang diambilalih; dan

6.6.3.2. Badan Usaha yang secara langsung maupun 

tidak langsung mengendalikan atau 

dikendalikan oleh Badan Usaha hasil 

penggabungan, Badan Usaha hasil pe

atau Badan Usaha yang mengambilalih saham 

perusahaan lain dan Badan Usaha yang 

diambilalih. --------------------------------

6.6.4. Nilai penjualan dan/atau aset hasil Penggabungan atau 

Peleburan atau Pengambilalihan adalah jumlah nilai 

penjualan dan/atau aset yang dihitung berdasarkan

penjumlahan nilai penjualan dan/atau aset tahun 

terakhir yang telah diaudit dari masing masing pihak 

yang melakukan Penggabungan, Peleburan, dan 

Pengambilalihan ditambah dengan nilai penjualan 

dan/atau aset dari seluruh badan usaha yang secara 

langsung maupun tidak langsung mengendalikan atau 

dikendalikan oleh Badan Usaha yang melakukan 

Penggabungan, Peleburan, dan Pengambilalihan; (Perkom 

No. 2 Tahun 2013); --------------------------------

6.6.5. Dengan demikian, nilai aset dan/atau nilai penjualan 

tidak hanya meliputi nilai aset dan/atau nila

dari perusahaan yang melakukan Penggabungan, 

Peleburan, dan Pengambilalihan, tetapi juga nilai aset 

dan/atau nilai penjualan dari perusahaan yang terkait 

secara langsung dengan perusahaan yang bersangkutan 

secara vertikal, yaitu induk perusahaa

SALINAN 

 penjualan sebesar

5.000.000.000.000,00 (lima triliun rupiah). ----

Dalam pasal 5 ayat (4) PP No. 57/2010, Nilai aset 

dan/atau nilai penjualan sebagaimana dimaksud pada 

ayat (2) dihitung berdasarkan penjumlahan nilai aset 

dan/atau nilai penjualan dari: ----------------------------------

Badan Usaha hasil Penggabungan, atau Badan 

sil Peleburan, atau Badan Usaha yang 

mengambilalih saham perusahaan lain dan 

Badan Usaha yang diambilalih; dan ---------------

Badan Usaha yang secara langsung maupun 

tidak langsung mengendalikan atau 

dikendalikan oleh Badan Usaha hasil 

penggabungan, Badan Usaha hasil peleburan, 

atau Badan Usaha yang mengambilalih saham 

perusahaan lain dan Badan Usaha yang 

---------------------------------------------

Nilai penjualan dan/atau aset hasil Penggabungan atau 

Peleburan atau Pengambilalihan adalah jumlah nilai 

penjualan dan/atau aset yang dihitung berdasarkan

penjumlahan nilai penjualan dan/atau aset tahun 

terakhir yang telah diaudit dari masing masing pihak 

yang melakukan Penggabungan, Peleburan, dan 

Pengambilalihan ditambah dengan nilai penjualan 

dan/atau aset dari seluruh badan usaha yang secara 

upun tidak langsung mengendalikan atau 

dikendalikan oleh Badan Usaha yang melakukan 

Penggabungan, Peleburan, dan Pengambilalihan; (Perkom 

-----------------------------------------------

Dengan demikian, nilai aset dan/atau nilai penjualan 

tidak hanya meliputi nilai aset dan/atau nilai penjualan 

dari perusahaan yang melakukan Penggabungan, 

Peleburan, dan Pengambilalihan, tetapi juga nilai aset 

dan/atau nilai penjualan dari perusahaan yang terkait 

secara langsung dengan perusahaan yang bersangkutan 

secara vertikal, yaitu induk perusahaan sampai dengan 

penjualan sebesar 

----  

Dalam pasal 5 ayat (4) PP No. 57/2010, Nilai aset 

dan/atau nilai penjualan sebagaimana dimaksud pada 

ayat (2) dihitung berdasarkan penjumlahan nilai aset 

--  

Badan Usaha hasil Penggabungan, atau Badan 

sil Peleburan, atau Badan Usaha yang 

mengambilalih saham perusahaan lain dan 

---------------  

Badan Usaha yang secara langsung maupun 

tidak langsung mengendalikan atau 

dikendalikan oleh Badan Usaha hasil 

leburan, 

atau Badan Usaha yang mengambilalih saham 

perusahaan lain dan Badan Usaha yang 

-------------  

Nilai penjualan dan/atau aset hasil Penggabungan atau 

Peleburan atau Pengambilalihan adalah jumlah nilai 

penjualan dan/atau aset yang dihitung berdasarkan 

penjumlahan nilai penjualan dan/atau aset tahun 

terakhir yang telah diaudit dari masing masing pihak 

yang melakukan Penggabungan, Peleburan, dan 

Pengambilalihan ditambah dengan nilai penjualan 

dan/atau aset dari seluruh badan usaha yang secara 

upun tidak langsung mengendalikan atau 

dikendalikan oleh Badan Usaha yang melakukan 

Penggabungan, Peleburan, dan Pengambilalihan; (Perkom 

---------------  

Dengan demikian, nilai aset dan/atau nilai penjualan 

i penjualan 

dari perusahaan yang melakukan Penggabungan, 

Peleburan, dan Pengambilalihan, tetapi juga nilai aset 

dan/atau nilai penjualan dari perusahaan yang terkait 

secara langsung dengan perusahaan yang bersangkutan 

n sampai dengan 



 

6.6.6.

6.6.7.

6.6.8.

 
6.6.9.
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Badan Usaha Induk Tertinggi dan anak perusahaan 

sampai dengan anak perusahaan yang paling bawah; 

(Perkom No. 2 Tahun 2013)

6.6.6. Nilai aset dan/atau nilai penjualan Badan Usaha 

Tertinggi yang dihitung adalah nilai aset dan/atau nilai 

penjualan seluruh anak perusahaan. Hal ini dikarenakan 

secara ekonomi, nilai aset anak perusahaan merupakan 

nilai aset dari induk perusahaan;

2013); --------------------------------

6.6.7. Nilai aset yang dihitung adalah nilai aset yang berlokasi 

di wilayah Indonesia. Sama halnya deng

penjualan, yang dihitung adalah nilai penjualan di 

wilayah Indonesia (tidak termasuk export), baik yang 

berasal dari dalam maupun penjualan yang bersumber 

dari luar wilayah Indonesia. Dalam hal ini, nilai aset atau 

nilai penjualan yang dihitung ad

penjualan seluruh anak perusahaan secara langsung 

atau tidak langsung dari Badan Usaha Induk Tertinggi; 

(Perkom No. 2 Tahun 2013)

6.6.8. Dalam penjelasan pasal 5 ayat (2) PP No. 57/2010, cara 

penghitungan jumlah/batasan nilai adalah s

berikut: --------------------------------

Huruf a  --------------------------------
 Dalam hal salah satu pihak yang melakukan Penggabungan 
Badan Usaha, Peleburan Badan Usaha, atau Pengambilalihan 
saham perusahaan memiliki perbedaan antara nilai aset tahun 
terakhir dengan nilai aset tahun sebelumnya sebesar 
lebih, maka nilai asetnya dihitung berdasarkan rata rata nilai 
aset 3 (tiga) tahun terakhir.  --------------------------------
Huruf b  --------------------------------
Cara perhitungan nilai penjualan sama dengan cara 
perhitungan nilai aset.  --------------------------------

6.6.9. Dalam hal salah satu pihak yang melakukan 

Penggabungan, Peleburan, dan Pengambilalihan memiliki 

perbedaan yang signifikan antara nilai penjualan 

dan/atau nilai aset tahun terakhir dengan nilai penjualan 

dan/atau aset tahun sebelumnya (terdapat selisih lebih 

besar dari 30%), maka nilai penjualan dan/atau asetnya 

dihitung berdasarkan rata rata nilai penjualan dan/atau 

aset 3 (tiga) tahun terakhir; (Perkom No. 2 Tahun 2013)

SALINAN 

Badan Usaha Induk Tertinggi dan anak perusahaan 

sampai dengan anak perusahaan yang paling bawah; 

(Perkom No. 2 Tahun 2013); -------------------------------------

Nilai aset dan/atau nilai penjualan Badan Usaha 

Tertinggi yang dihitung adalah nilai aset dan/atau nilai 

seluruh anak perusahaan. Hal ini dikarenakan 

secara ekonomi, nilai aset anak perusahaan merupakan 

nilai aset dari induk perusahaan; (Perkom No. 2 Tahun 

---------------------------------------------------------------

Nilai aset yang dihitung adalah nilai aset yang berlokasi 

di wilayah Indonesia. Sama halnya dengan nilai 

penjualan, yang dihitung adalah nilai penjualan di 

wilayah Indonesia (tidak termasuk export), baik yang 

berasal dari dalam maupun penjualan yang bersumber 

dari luar wilayah Indonesia. Dalam hal ini, nilai aset atau 

nilai penjualan yang dihitung adalah nilai aset atau nilai 

penjualan seluruh anak perusahaan secara langsung 

atau tidak langsung dari Badan Usaha Induk Tertinggi; 

(Perkom No. 2 Tahun 2013); -------------------------------------

Dalam penjelasan pasal 5 ayat (2) PP No. 57/2010, cara 

penghitungan jumlah/batasan nilai adalah sebagaimana 

-------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------ 
Dalam hal salah satu pihak yang melakukan Penggabungan 
Badan Usaha, Peleburan Badan Usaha, atau Pengambilalihan 
saham perusahaan memiliki perbedaan antara nilai aset tahun 
terakhir dengan nilai aset tahun sebelumnya sebesar 30% atau 
lebih, maka nilai asetnya dihitung berdasarkan rata rata nilai 

------------------------------------------- 
------------------------------------------------------------------ 

Cara perhitungan nilai penjualan sama dengan cara 
------------------------------------------------ 

Dalam hal salah satu pihak yang melakukan 

, dan Pengambilalihan memiliki 

perbedaan yang signifikan antara nilai penjualan 

dan/atau nilai aset tahun terakhir dengan nilai penjualan 

dan/atau aset tahun sebelumnya (terdapat selisih lebih 

besar dari 30%), maka nilai penjualan dan/atau asetnya 

berdasarkan rata rata nilai penjualan dan/atau 

aset 3 (tiga) tahun terakhir; (Perkom No. 2 Tahun 2013); --

Badan Usaha Induk Tertinggi dan anak perusahaan 

sampai dengan anak perusahaan yang paling bawah; 

-----  

Nilai aset dan/atau nilai penjualan Badan Usaha 

Tertinggi yang dihitung adalah nilai aset dan/atau nilai 

seluruh anak perusahaan. Hal ini dikarenakan 

secara ekonomi, nilai aset anak perusahaan merupakan 

(Perkom No. 2 Tahun 

-------------------------------  

Nilai aset yang dihitung adalah nilai aset yang berlokasi 

an nilai 

penjualan, yang dihitung adalah nilai penjualan di 

wilayah Indonesia (tidak termasuk export), baik yang 

berasal dari dalam maupun penjualan yang bersumber 

dari luar wilayah Indonesia. Dalam hal ini, nilai aset atau 

alah nilai aset atau nilai 

penjualan seluruh anak perusahaan secara langsung 

atau tidak langsung dari Badan Usaha Induk Tertinggi; 

-----  

Dalam penjelasan pasal 5 ayat (2) PP No. 57/2010, cara 

ebagaimana 

-----------------------------  

  
Dalam hal salah satu pihak yang melakukan Penggabungan 
Badan Usaha, Peleburan Badan Usaha, atau Pengambilalihan 
saham perusahaan memiliki perbedaan antara nilai aset tahun 

30% atau 
lebih, maka nilai asetnya dihitung berdasarkan rata rata nilai 

  
  

Cara perhitungan nilai penjualan sama dengan cara 
  

Dalam hal salah satu pihak yang melakukan 

, dan Pengambilalihan memiliki 

perbedaan yang signifikan antara nilai penjualan 

dan/atau nilai aset tahun terakhir dengan nilai penjualan 

dan/atau aset tahun sebelumnya (terdapat selisih lebih 

besar dari 30%), maka nilai penjualan dan/atau asetnya 

berdasarkan rata rata nilai penjualan dan/atau 

--  



 

6.6.10.

Total 2012

Aset 3.887.421.699.847

Penjualan 12.883.578.236.785

6.6.11.

6.6.12.

6.6.13.

6.6.14.
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6.6.10. Bahwa total nilai aset dan/atau nilai pen

terakhir dari PT Erajaya Swasembada, Tbk

dinyatakan dalam rupiah adalah:

2012 2013 

3.887.421.699.847 5.001.634.710.690 6.120.307.213.175

12.883.578.236.785 12.727.247.545.028 14.451.413.262.240

6.6.11. Bahwa total nilai aset dan/atau nilai pen

terakhir dari PT Axioo Internasional Indonesiayang 

dinyatakan dalam rupiah adalah sebagai berikut: 

Total 2012 2013
Aset - -

Penjualan - -

6.6.12. Bahwa berdasarkan pasal 5 ayat (4) PP No. 57/2010, 

Nilai aset dan/atau nilai penjualan sebagai

dimaksud pada ayat (2) dihitung berdasarkan 

penjumlahan nilai aset dan/atau nilai penjualan dari:

6.6.12.1. Badan Usaha hasil Penggabungan, atau Badan 

Usaha hasil Peleburan, atau Badan Usaha yang 

mengambilalih saham perusahaan lain dan 

Badan Usaha yang diambil

6.6.12.2. Badan Usaha yang secara langsung maupun 

tidak langsung mengendalikan atau 

dikendalikan oleh Badan Usaha hasil 

penggabungan, Badan Usaha hasil peleburan, 

atau Badan Usaha yang mengambilalih saham 

perusahaan lain dan Badan Usaha yang 

diambilalih. --------------------------------

6.6.13. Bahwa jika mengacu pada pasal 5 ayat (4) PP No. 

57/2010 huruf b, maka penjumlahan nilai aset dan atau 

nilai penjualan dihitung dari aset dan/atau penjualan 

PT Erajaya Swasembada, Tbk

Indonesia; --------------------------------

6.6.14. Bahwa perbedaan antara nilai penjualan dan/atau nilai 

aset tahun terakhir dengan nilai penjualan dan/atau aset 

tahun sebelumnya tidak signifikan (tidak terdapat selisih 

lebih besar dari 30%) dari badan usaha pengambilalih 

PT Erajaya Swasembada, Tbk

SALINAN 

Bahwa total nilai aset dan/atau nilai penjualan 3 tahun 

Erajaya Swasembada, Tbk. yang 

dinyatakan dalam rupiah adalah: ------------------------------

2014 2015 

6.120.307.213.175 7.800.299.841.485

14.451.413.262.240 20.007.597.902.207

Bahwa total nilai aset dan/atau nilai penjualan 3 tahun 

o Internasional Indonesiayang 

dinyatakan dalam rupiah adalah sebagai berikut:  ----------

2013 2014 2015 
- - 9.140.085.488 
- - 451.363.666 

Bahwa berdasarkan pasal 5 ayat (4) PP No. 57/2010, 

Nilai aset dan/atau nilai penjualan sebagaimana 

dimaksud pada ayat (2) dihitung berdasarkan 

penjumlahan nilai aset dan/atau nilai penjualan dari: -----

Badan Usaha hasil Penggabungan, atau Badan 

Usaha hasil Peleburan, atau Badan Usaha yang 

mengambilalih saham perusahaan lain dan 

Badan Usaha yang diambilalih; dan ---------------

Badan Usaha yang secara langsung maupun 

tidak langsung mengendalikan atau 

dikendalikan oleh Badan Usaha hasil 

penggabungan, Badan Usaha hasil peleburan, 

atau Badan Usaha yang mengambilalih saham 

perusahaan lain dan Badan Usaha yang 

---------------------------------------------

Bahwa jika mengacu pada pasal 5 ayat (4) PP No. 

57/2010 huruf b, maka penjumlahan nilai aset dan atau 

dari aset dan/atau penjualan 

Erajaya Swasembada, Tbk. dan PT Axioo Internasional 

----------------------------------------------------------

ntara nilai penjualan dan/atau nilai 

aset tahun terakhir dengan nilai penjualan dan/atau aset 

tahun sebelumnya tidak signifikan (tidak terdapat selisih 

ri badan usaha pengambilalih 

Erajaya Swasembada, Tbk.; ---------------------------------

jualan 3 tahun 

yang 

------------------------------   

7.800.299.841.485 

20.007.597.902.207 

jualan 3 tahun 

o Internasional Indonesiayang 

----------  

 
 

Bahwa berdasarkan pasal 5 ayat (4) PP No. 57/2010, 

mana 

dimaksud pada ayat (2) dihitung berdasarkan 

-----  

Badan Usaha hasil Penggabungan, atau Badan 

Usaha hasil Peleburan, atau Badan Usaha yang 

mengambilalih saham perusahaan lain dan 

---------------  

Badan Usaha yang secara langsung maupun 

tidak langsung mengendalikan atau 

dikendalikan oleh Badan Usaha hasil 

penggabungan, Badan Usaha hasil peleburan, 

atau Badan Usaha yang mengambilalih saham 

perusahaan lain dan Badan Usaha yang 

-------------  

Bahwa jika mengacu pada pasal 5 ayat (4) PP No. 

57/2010 huruf b, maka penjumlahan nilai aset dan atau 

dari aset dan/atau penjualan                

Axioo Internasional 

--------------------------  

ntara nilai penjualan dan/atau nilai 

aset tahun terakhir dengan nilai penjualan dan/atau aset 

tahun sebelumnya tidak signifikan (tidak terdapat selisih 

ri badan usaha pengambilalih                

-  



 

 

6.6.15.

6.6.16.

6.6.17.

Batasan 
Swasembada

Aset 6.120.307.213.175

Penjualan 14.451.413.262.240

6.6.18.

6.6.19.
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Perbedaan 2013

Aset 

22,37% 

perbedaan 2013

aset          

-  

6.6.15. Bahwa perbedaan antara nilai penjualan dan/atau nilai 

aset tahun terakhir dengan nilai penjualan dan/atau aset 

tahun sebelumnya tidak signifikan (tidak ter

lebih besar dari 30%) dari 

PT Axioo Internasional Indonesia;

6.6.16. Bahwa dengan tidak signifikannya perbedaan antara nilai 

penjualan dan/atau nilai aset tahun terakhir dengan nilai 

penjualan dan/atau aset tahun sebelum

perusahaan yang mengambil alih dan diambilalih, maka 

nilai gabungan penjualan dan/atau asetnya dihitung 

berdasarkan penjumlahan aset dan/atau penjualan 

tahun terakhir yang telah diaudit dari masing masing 

pihak; --------------------------------

6.6.17. Bahwa nilai gabungan penjualan dan

Pengambilalihan yang dihitung berdasarkan penjumlahan 

nilai penjualan dan/atau nilai aset dari badan usaha 

pengambilalih dengan badan usaha yang diambilalih 

pada tahun terakhir adalah:

PT Erajaya 
Swasembada, Tbk. 

PT Axioo Interna
Indonesia

6.120.307.213.175 0 

14.451.413.262.240 0 

6.6.18. Bahwa dengan adanya frasa kata hubung “dan atau” 

pada batasan nilai sebagaimana diatur dalam Pasal 5 

ayat (2) PP No. 57/2010 memiliki art

maupun sifat fakultatif yang berarti bisa keduanya atau 

salah satunya; --------------------------------

6.6.19. Bahwa dengan melebihinya nilai aset gabungan dari 

badan usaha pengambilalih dengan badan usaha yang 

diambilalih dari batasan nilai aset sebesar 

Rp2.500.000.000.000,00 dan nilai penjualan sebesar 

Rp5.000.000.000.000,00 maka PT

SALINAN 

aan 2013-2014 

Penjualan 

13,55% 

perbedaan 2013-2014 

penjualan  

-  

Bahwa perbedaan antara nilai penjualan dan/atau nilai 

aset tahun terakhir dengan nilai penjualan dan/atau aset 

tahun sebelumnya tidak signifikan (tidak terdapat selisih 

lebih besar dari 30%) dari badan usaha yang diambilalih 

Axioo Internasional Indonesia; ------------------------------

Bahwa dengan tidak signifikannya perbedaan antara nilai 

penjualan dan/atau nilai aset tahun terakhir dengan nilai 

penjualan dan/atau aset tahun sebelumnya dari 

perusahaan yang mengambil alih dan diambilalih, maka 

nilai gabungan penjualan dan/atau asetnya dihitung 

berdasarkan penjumlahan aset dan/atau penjualan 

tahun terakhir yang telah diaudit dari masing masing 

---------------------------------------------------------------

Bahwa nilai gabungan penjualan dan/atau aset hasil 

Pengambilalihan yang dihitung berdasarkan penjumlahan 

nilai penjualan dan/atau nilai aset dari badan usaha 

pengambilalih dengan badan usaha yang diambilalih 

pada tahun terakhir adalah: ------------------------------------

Axioo Internasional 
Indonesia 

Total 

 6.120.307.213.175 

 14.451.413.262.240

Bahwa dengan adanya frasa kata hubung “dan atau” 

pada batasan nilai sebagaimana diatur dalam Pasal 5 

ayat (2) PP No. 57/2010 memiliki arti bersifat kumulatif 

maupun sifat fakultatif yang berarti bisa keduanya atau 

-----------------------------------------------------

Bahwa dengan melebihinya nilai aset gabungan dari 

badan usaha pengambilalih dengan badan usaha yang 

batasan nilai aset sebesar 

00,00 dan nilai penjualan sebesar 

p5.000.000.000.000,00 maka PT Erajaya Swasembada, 

Bahwa perbedaan antara nilai penjualan dan/atau nilai 

aset tahun terakhir dengan nilai penjualan dan/atau aset 

dapat selisih 

badan usaha yang diambilalih 

------------------------------  

Bahwa dengan tidak signifikannya perbedaan antara nilai 

penjualan dan/atau nilai aset tahun terakhir dengan nilai 

nya dari 

perusahaan yang mengambil alih dan diambilalih, maka 

nilai gabungan penjualan dan/atau asetnya dihitung 

berdasarkan penjumlahan aset dan/atau penjualan 

tahun terakhir yang telah diaudit dari masing masing 

-------------------------------  

/atau aset hasil 

Pengambilalihan yang dihitung berdasarkan penjumlahan 

nilai penjualan dan/atau nilai aset dari badan usaha 

pengambilalih dengan badan usaha yang diambilalih 

----   

 

14.451.413.262.240 

Bahwa dengan adanya frasa kata hubung “dan atau” 

pada batasan nilai sebagaimana diatur dalam Pasal 5 

i bersifat kumulatif 

maupun sifat fakultatif yang berarti bisa keduanya atau 

---------------------    

Bahwa dengan melebihinya nilai aset gabungan dari 

badan usaha pengambilalih dengan badan usaha yang 

batasan nilai aset sebesar 

00,00 dan nilai penjualan sebesar 

Erajaya Swasembada, 



 

6.7. Penggabungan, Peleburan, dan Pengambilaihan antar

perusahaan yang tidak terafiliasi

6.7.1.

6.7.2.

6.7.3.

6.7.4.
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Tbk memiliki kewajiban untuk melakukan 

pemberitahuan Pengambilalihan saham PT

Internasional Indonesia kepada KPPU;

Penggabungan, Peleburan, dan Pengambilaihan antar

perusahaan yang tidak terafiliasi --------------------------------

6.7.1. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 PP No. 57/2010 

diatur bahwa kewajiban menyampaikan pemberitahuan 

secara tertulis tidak berlaku bagi Pelaku Usaha yang 

melakukan Penggabungan Badan Usaha, Peleburan 

Badan Usaha, atau P

antarperusahaan yang terafiliasi;

6.7.2. Bahwa berdasarkan penjelasan Pasal 7 PP No. 57/2010, 

yang dimaksud dengan “terafiliasi” adalah:

6.7.2.1. hubungan antara perusahaan, baik langsung 

maupun tidak langsung, mengendalikan atau 

dikendalikan oleh p

6.7.2.2. hubungan antara 2 (dua) perusahaan yang 

dikendalikan, baik langsung maupun tidak 

langsung oleh pihak yang sama; atau 

6.7.2.3. hubungan antara perusahaan dan pemegang 

saham utama; --------------------------------

6.7.3. Bahwa dengan demikian perlu terlebih dahulu untuk 

diuraikan apakah ketentuan kewajiban menyampaikan 

pemberitahuan secara tertulis ini berlaku ata

PT Erajaya Swasembada, Tbk;

6.7.4. Bahwa Pemegang Saham awal dari PT

Indonesia sebelum diambilalih adalah sebagai berikut:

6.7.4.1. PT Aggelos Kreasi

saham atau 0,01% kepemilikan saham;

6.7.4.2. PT Charis Eleos sebanyak 1 (

saham atau 0,01% kepemilikan saham;

6.7.4.3. PT Duta Baraka sebanyak 1 (

saham atau 0,01% kepemilikan saham;

6.7.4.4. PT Karsten Fedora

saham atau 0,01% kepemilikan saham;

6.7.4.5. PT Exa Nusa Persada sebanyak 9.996 (

ribu sembilan ratus sembilan puluh enam

saham atau 99,96% kepemilikan saham;

SALINAN 

memiliki kewajiban untuk melakukan 

tahuan Pengambilalihan saham PT Axioo 

kepada KPPU; ------------------------

Penggabungan, Peleburan, dan Pengambilaihan antara 

-----------------------------------------

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 PP No. 57/2010 

diatur bahwa kewajiban menyampaikan pemberitahuan 

secara tertulis tidak berlaku bagi Pelaku Usaha yang 

melakukan Penggabungan Badan Usaha, Peleburan 

Badan Usaha, atau Pengambilalihan saham 

antarperusahaan yang terafiliasi; ------------------------------

Bahwa berdasarkan penjelasan Pasal 7 PP No. 57/2010, 

yang dimaksud dengan “terafiliasi” adalah: -------------------

hubungan antara perusahaan, baik langsung 

maupun tidak langsung, mengendalikan atau 

dikendalikan oleh perusahaan tersebut; ----------

hubungan antara 2 (dua) perusahaan yang 

dikendalikan, baik langsung maupun tidak 

langsung oleh pihak yang sama; atau  -------------

hubungan antara perusahaan dan pemegang 

------------------------------------------

Bahwa dengan demikian perlu terlebih dahulu untuk 

pakah ketentuan kewajiban menyampaikan 

pemberitahuan secara tertulis ini berlaku atau tidak bagi 

Erajaya Swasembada, Tbk; ----------------------------------

hwa Pemegang Saham awal dari PT Axioo Internasional 

Indonesia sebelum diambilalih adalah sebagai berikut: ----

Aggelos Kreasi sebanyak 1 (satu) lembar 

saham atau 0,01% kepemilikan saham; -----------

Charis Eleos sebanyak 1 (satu) lembar 

saham atau 0,01% kepemilikan saham; -----------

Duta Baraka sebanyak 1 (satu) lembar 

saham atau 0,01% kepemilikan saham; -----------

Karsten Fedora sebanyak 1 (satu) lembar 

saham atau 0,01% kepemilikan saham; -----------

Exa Nusa Persada sebanyak 9.996 (sembilan 

ribu sembilan ratus sembilan puluh enam) 

saham atau 99,96% kepemilikan saham; ---------

memiliki kewajiban untuk melakukan 

Axioo 

------------------------  

a 

---------  

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 PP No. 57/2010 

diatur bahwa kewajiban menyampaikan pemberitahuan 

secara tertulis tidak berlaku bagi Pelaku Usaha yang 

melakukan Penggabungan Badan Usaha, Peleburan 

engambilalihan saham 

------------------------------  

Bahwa berdasarkan penjelasan Pasal 7 PP No. 57/2010, 

-------------------  

hubungan antara perusahaan, baik langsung 

maupun tidak langsung, mengendalikan atau 

----------   

hubungan antara 2 (dua) perusahaan yang 

dikendalikan, baik langsung maupun tidak 

-------------  

hubungan antara perusahaan dan pemegang 

----------  

Bahwa dengan demikian perlu terlebih dahulu untuk 

pakah ketentuan kewajiban menyampaikan 

u tidak bagi 

--  

Axioo Internasional 

----   

) lembar 

-----------  

) lembar 

-----------  

) lembar 

-----------  

r 

-----------  

sembilan 

) 

---------  



 

6.7.5.

6.7.6.

6.7.7.

6.8. Penggabungan, Peleburan, dan Pengambilaihan pada perusahaan 

Joint Venture

6.8.1.

6.8.2.

6.9. Analisa Waktu Pemberitahuan

6.9.1.

 

- 57 - 

6.7.5. Bahwa komposisi Pemegang Saham dari 

Swasembada, Tbk. pada saat transaksi pengambil

adalah: --------------------------------

6.7.5.1. PT Eralink International sebesar 1.979.996.040 

(satu milyar sembilan ratus tujuh puluh sembilan 

juta sembilan ratus sembilan puluh enam ribu 

empat puluh) lembar saham atau 68,28% 

kepemilikan saham;

6.7.5.2. Masyarakat sebesar 920.000.000 (

ratus dua puluh juta

31,72% kepemilikan saham

6.7.5.3. Ardy Hady Wijaya sebesar 3.960 (

sembilan ratus enam puluh

0,0001% kepemilikan saham;

6.7.6. Bahwa berdasarkan komposisi kepemilikan saham 

sebelum pengambilalihan saha

ditemukan hubungan afiliasi antara PT

Swasembada, Tbk. dengan PT

Indonesia; --------------------------------

6.7.7. Bahwa dengan demikian maka kewajiban menyampaikan 

pemberitahuan secara tertulis kepada KPPU berlaku bagi 

Badan Usaha Pengambilalih;

Penggabungan, Peleburan, dan Pengambilaihan pada perusahaan 

Joint Venture --------------------------------

6.8.1. Dalam hal terjadi perubahan pengendali baik dari nilai 

saham dan atau jumlah pengendali perusahaan 

Venture yang dikarenakan adanya tindakan 

Penggabungan, Peleburan, dan Penga

tindakan tersebut tidak dikecualikan dari PP No. 

57/2010; --------------------------------

6.8.2. Bahwa PT Axioo Internasional Indonesia bukan 

merupakan perusahaan Joint Venture

Swasembada, Tbk. maupun anak perusahaannya;

Analisa Waktu Pemberitahuan --------------------------------

6.9.1. Bahwa pasal 5 ayat (1) PP No. 57/2010 mengatur 

mengenai waktu pemberitahuan dimana Penggabungan 

Badan Usaha, Peleburan Badan Usaha, atau 

SALINAN 

Bahwa komposisi Pemegang Saham dari PT Erajaya 

pada saat transaksi pengambilalihan 

--------------------------------------------------------------

Eralink International sebesar 1.979.996.040 

satu milyar sembilan ratus tujuh puluh sembilan 

juta sembilan ratus sembilan puluh enam ribu 

) lembar saham atau 68,28% 

kepemilikan saham; -----------------------------------

Masyarakat sebesar 920.000.000 (sembilan

ratus dua puluh juta) lembar saham atau 

31,72% kepemilikan saham -------------------------

Ardy Hady Wijaya sebesar 3.960 (tiga ribu 

sembilan ratus enam puluh) lembar saham atau 

0,0001% kepemilikan saham; -----------------------

Bahwa berdasarkan komposisi kepemilikan saham 

sebelum pengambilalihan saham tersebut tidak 

kan hubungan afiliasi antara PT Erajaya 

dengan PT Axioo Internasional 

----------------------------------------------------------

Bahwa dengan demikian maka kewajiban menyampaikan 

pemberitahuan secara tertulis kepada KPPU berlaku bagi 

Badan Usaha Pengambilalih; ------------------------------------

Penggabungan, Peleburan, dan Pengambilaihan pada perusahaan 

------------------------------------------------------------------

Dalam hal terjadi perubahan pengendali baik dari nilai 

saham dan atau jumlah pengendali perusahaan Joint 

yang dikarenakan adanya tindakan 

Penggabungan, Peleburan, dan Pengambilalihan, maka 

tindakan tersebut tidak dikecualikan dari PP No. 

------------------------------------------------------------

Axioo Internasional Indonesia bukan 

Joint Venture dari PT Erajaya 

maupun anak perusahaannya; ---------

--------------------------------------------

al 5 ayat (1) PP No. 57/2010 mengatur 

mengenai waktu pemberitahuan dimana Penggabungan 

Badan Usaha, Peleburan Badan Usaha, atau 

PT Erajaya 

alihan 

------------------------------   

Eralink International sebesar 1.979.996.040 

satu milyar sembilan ratus tujuh puluh sembilan 

juta sembilan ratus sembilan puluh enam ribu 

) lembar saham atau 68,28% 

---  

sembilan 

) lembar saham atau 

-------------------------  

tiga ribu 

) lembar saham atau 

-----------------------  

Bahwa berdasarkan komposisi kepemilikan saham 

m tersebut tidak 

Erajaya 

Axioo Internasional 

--------------------------   

Bahwa dengan demikian maka kewajiban menyampaikan 

pemberitahuan secara tertulis kepada KPPU berlaku bagi 

----  

Penggabungan, Peleburan, dan Pengambilaihan pada perusahaan  

--  

Dalam hal terjadi perubahan pengendali baik dari nilai 

Joint 

yang dikarenakan adanya tindakan 

mbilalihan, maka 

tindakan tersebut tidak dikecualikan dari PP No. 

----------------------------  

Axioo Internasional Indonesia bukan 

Erajaya 

---------   

------------  

al 5 ayat (1) PP No. 57/2010 mengatur 

mengenai waktu pemberitahuan dimana Penggabungan 

Badan Usaha, Peleburan Badan Usaha, atau 



 

6.9.2.

6.9.3.

6.9.4.
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Pengambilalihan Saham perusahaan lain yang berakibat 

nilai aset dan/atau nilai penjualannya melebihi jumlah 

tertentu wajib diberitahukan secara tertulis kepada 

Komisi paling lama 30 (tiga puluh

telah berlaku efektif secara yuridis Penggabungan Badan 

Usaha, Peleburan Badan Usaha, Pengambilalihan saham  

perusahaan; --------------------------------

6.9.2. Bahwa pelaku usaha harus melakukan pemberi

paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 

Penggabungan, Peleburan, dan Pengambilalihan telah 

berlaku efektif secara yuridis; (Perkom No. 2 Tahun 2013)

6.9.3. Tanggal Penggabungan, Peleburan, dan Pengambilalihan 

telah berlaku efektif secara yuridis u

yang berbentuk Perseroan Terbatas, sesuai dengan 

ketentuan dalam pasal 133 UU No. 40/2007 pada bagian 

penjelasan adalah tanggal: (Perkom No. 2 Tahun 2013)

6.9.3.1. Persetujuan Menteri atas perubahan Anggaran 

Dasar dalam terjadi Penggabungan;

6.9.3.2. Pemberitahunan diterima Menteri baik dalam 

hal terjadi perubahaan Anggaran Dasar 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (3) 

UU No. 40/2007 maupun yang tidak disertai 

perubahaan Anggaran Dasar; dan

6.9.3.3. Pengesahaan Menteri atas Akta Pendirian 

Perseroan Terbatas d

6.9.4. Jika salah satu pihak yang melakukan Penggabungan, 

Peleburan, dan Pengambilalihan adalah perseroan 

terbatas dan pihak lain adalah perusahaan non

perseroan terbatas, maka pemberitahuan dilakukan 

paling lambat 30 (tiga puluh

ditandatanganinya pengesahan Penggabungan, 

Peleburan, dan Pengambilalihan oleh para pihak. Adapun 

tanggal pengesahaan adalah tanggal efektif suatu badan 

usaha bergabung, melebur dan beralihnya kepemilikan 

salah di perusahaan yang diambilali

Tahun 2013) --------------------------------

SALINAN 

Pengambilalihan Saham perusahaan lain yang berakibat 

nilai aset dan/atau nilai penjualannya melebihi jumlah 

itahukan secara tertulis kepada 

tiga puluh) hari kerja sejak tanggal 

telah berlaku efektif secara yuridis Penggabungan Badan 

Usaha, Peleburan Badan Usaha, Pengambilalihan saham  

--------------------------------------------------------

Bahwa pelaku usaha harus melakukan pemberitahuan 

paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 

Penggabungan, Peleburan, dan Pengambilalihan telah 

berlaku efektif secara yuridis; (Perkom No. 2 Tahun 2013)

Tanggal Penggabungan, Peleburan, dan Pengambilalihan 

telah berlaku efektif secara yuridis untuk badan usaha 

yang berbentuk Perseroan Terbatas, sesuai dengan 

ketentuan dalam pasal 133 UU No. 40/2007 pada bagian 

penjelasan adalah tanggal: (Perkom No. 2 Tahun 2013) ----

Persetujuan Menteri atas perubahan Anggaran 

Dasar dalam terjadi Penggabungan; ---------------

eritahunan diterima Menteri baik dalam 

hal terjadi perubahaan Anggaran Dasar 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (3) 

UU No. 40/2007 maupun yang tidak disertai 

perubahaan Anggaran Dasar; dan ------------------

Pengesahaan Menteri atas Akta Pendirian 

Perseroan Terbatas dalam hal terjadi Peleburan;

Jika salah satu pihak yang melakukan Penggabungan, 

Peleburan, dan Pengambilalihan adalah perseroan 

terbatas dan pihak lain adalah perusahaan non-

perseroan terbatas, maka pemberitahuan dilakukan 

tiga puluh) hari sejak tanggal 

ditandatanganinya pengesahan Penggabungan, 

Peleburan, dan Pengambilalihan oleh para pihak. Adapun 

tanggal pengesahaan adalah tanggal efektif suatu badan 

usaha bergabung, melebur dan beralihnya kepemilikan 

salah di perusahaan yang diambilalih; (Perkom No. 2 

-------------------------------------------------------

Pengambilalihan Saham perusahaan lain yang berakibat 

nilai aset dan/atau nilai penjualannya melebihi jumlah 

itahukan secara tertulis kepada 

) hari kerja sejak tanggal 

telah berlaku efektif secara yuridis Penggabungan Badan 

Usaha, Peleburan Badan Usaha, Pengambilalihan saham  

------------------------  

tahuan 

paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 

Penggabungan, Peleburan, dan Pengambilalihan telah 

berlaku efektif secara yuridis; (Perkom No. 2 Tahun 2013) 

Tanggal Penggabungan, Peleburan, dan Pengambilalihan 

ntuk badan usaha 

yang berbentuk Perseroan Terbatas, sesuai dengan 

ketentuan dalam pasal 133 UU No. 40/2007 pada bagian 

----  

Persetujuan Menteri atas perubahan Anggaran 

---------------  

eritahunan diterima Menteri baik dalam 

hal terjadi perubahaan Anggaran Dasar 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (3) 

UU No. 40/2007 maupun yang tidak disertai 

------------------  

Pengesahaan Menteri atas Akta Pendirian 

alam hal terjadi Peleburan;  

Jika salah satu pihak yang melakukan Penggabungan, 

Peleburan, dan Pengambilalihan adalah perseroan 

-

perseroan terbatas, maka pemberitahuan dilakukan 

i sejak tanggal 

ditandatanganinya pengesahan Penggabungan, 

Peleburan, dan Pengambilalihan oleh para pihak. Adapun 

tanggal pengesahaan adalah tanggal efektif suatu badan 

usaha bergabung, melebur dan beralihnya kepemilikan 

h; (Perkom No. 2 

-----------------------  



 

6.9.5.

6.9.6.

6.9.7.

6.9.8.

Hari ke Tanggal/Bulan

1 26-Mei

2 27-Mei

3 28-Mei

4 29-Mei

5 1-Jun

6 3-Jun

7 4-Jun

8 5-Jun

9 8-Jun

10 9-Jun
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6.9.5. Bahwa pengambilalihan saham PT

Indonesia dari PT Exa Nusa Persada kepada PT

Swasembada, Tbk. sebesar 5.100 (

saham berlaku sejak 26 Mei 2015 berdasarkan surat 

Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum 

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik 

Indonesia Nomor: AHU

Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan

PT Axioo Internasional Indonesia

6.9.6. Bahwa berdasarkan Surat Direktorat Jenderal 

Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum dan 

Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana 

disebutkan diatas, diketahui

saham PT Axioo Internasional Indonesia oleh PT

Swasembada, Tbk. berlaku secara efektif yuridis sejak 

tanggal 26 Mei 2015; --------------------------------

6.9.7. Bahwa PT Erajaya Swasembada, Tbk melakukan 

Pemberitahuan secara tertulis ke KPPU terkait 

pengambilalihan saham perusahaan PT

Internasional Indonesia pada tanggal 10 Februari 2016;

6.9.8. Bahwa berdasarkan penghitungan hari kalender, 

pemberitahuan pengambilalihan saham perusahaan

PT. Axioo Internasional Indonesia seharusnya 

diberitahukan kepada Komisi paling lambat pada tanggal 

7 Juli 2015; --------------------------------

Tanggal/Bulan 
 

Hari ke Tanggal/Bulan

Mei-15   11 10-Jun-15

Mei-15   12 11-Jun-15

Mei-15   13 12-Jun-15

Mei-15   14 15-Jun-15

Jun-15   15 16-Jun-15

Jun-15   16 17-Jun-15

Jun-15   17 18-Jun-15

Jun-15   18 19-Jun-15

Jun-15   19 22-Jun-15

Jun-15   20 23-Jun-15

SALINAN 

Bahwa pengambilalihan saham PT Axioo Internasional 

Indonesia dari PT Exa Nusa Persada kepada PT Erajaya 

sebesar 5.100 (lima ribu seratus) 

saham berlaku sejak 26 Mei 2015 berdasarkan surat 

dministrasi Hukum Umum 

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik 

Indonesia Nomor: AHU-AH.01.03-0934819 perihal 

Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan

Axioo Internasional Indonesia; ------------------------------

Bahwa berdasarkan Surat Direktorat Jenderal 

asi Hukum Umum Kementerian Hukum dan 

Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana 

disebutkan diatas, diketahui bahwa pengambilalihan 

Internasional Indonesia oleh PT Erajaya 

berlaku secara efektif yuridis sejak 

---------------------------------------------

Erajaya Swasembada, Tbk melakukan 

Pemberitahuan secara tertulis ke KPPU terkait 

ambilalihan saham perusahaan PT Axioo 

Internasional Indonesia pada tanggal 10 Februari 2016; ---

Bahwa berdasarkan penghitungan hari kalender, 

an pengambilalihan saham perusahaan

PT. Axioo Internasional Indonesia seharusnya 

diberitahukan kepada Komisi paling lambat pada tanggal 

--------------------------------------------------------

Tanggal/Bulan 
 

Hari ke Tanggal/Bulan 

15   21 24-Jun-15 

15   22 25-Jun-15 

15   23 26-Jun-15 

15   24 29-Jun-15 

15   25 30-Jun-15 

15   26 1-Jul-15 

15   27 2-Jul-15 

15   28 3-Jul-15 

15   29 6-Jul-15 

15   30 7-Jul-15 

nasional 

Erajaya 

) 

saham berlaku sejak 26 Mei 2015 berdasarkan surat 

dministrasi Hukum Umum 

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik 

0934819 perihal 

Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan 

------------------------------  

Bahwa berdasarkan Surat Direktorat Jenderal 

asi Hukum Umum Kementerian Hukum dan 

Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana 

bahwa pengambilalihan 

Erajaya 

berlaku secara efektif yuridis sejak 

-------------  

Erajaya Swasembada, Tbk melakukan 

Pemberitahuan secara tertulis ke KPPU terkait 

Axioo 

---  

Bahwa berdasarkan penghitungan hari kalender, 

an pengambilalihan saham perusahaan                 

PT. Axioo Internasional Indonesia seharusnya 

diberitahukan kepada Komisi paling lambat pada tanggal 

------------------------  
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6.9.9. Bahwa PT Erajaya Swasembada, Tbk

melakukan pemberitahuan kepada KPPU selama 145 hari 

kerja;  --------------------------------

Hari 
Ke 

Tanggal/Bulan 
 

Hari
Ke

1 08-Jul-15   74

2 09-Jul-15   75

3 10-Jul-15   76

4 13-Jul-15   77

5 14-Jul-15   78

6 15-Jul-15   79

7 22-Jul-15   80

8 23-Jul-15   81

9 24-Jul-15   82

10 27-Jul-15   83

11 28-Jul-15  84

12 29-Jul-15   85

13 30-Jul-15   86

14 31-Jul-15   87

15 03-Agt-15   88

16 04-Agt-15   89

17 05-Agt-15   90

18 06-Agt-15   91

19 07-Agt-15   92

20 10-Agt-15   93

21 11-Agt-15   94

22 12-Agt-15   95

23 13-Agt-15   96

24 14-Agt-15   97

25 18-Agt-15   98

26 19-Agt-15   9

27 20-Agt-15   100

28 21-Agt-15   101

29 24-Agt-15   102

30 25-Agt-15   103

31 26-Agt-15  104

32 27-Agt-15   105

33 28-Agt-15   106

34 31-Agt-15   107

35 1-Sep-15   108

36 2-Sep-15   109

37 3-Sep-15   110

38 4-Sep-15   111

39 7-Sep-15   112

40 8-Sep-15   113

41 9-Sep-15   114

42 10-Sep-15   115

43 11-Sep-15   116

SALINAN 

Erajaya Swasembada, Tbk. terlambat 

melakukan pemberitahuan kepada KPPU selama 145 hari 

---------------------------------------------------------------

Hari 
Ke 

Tanggal/Bulan 

74 28-Oct-15 

75 29-Oct-15 

76 30-Oct-15 

77 02-Nov-15 

78 03-Nov-15 

79 04-Nov-15 

80 05-Nov-15 

81 06-Nov-15 

82 09-Nov-15 

83 10-Nov-15 

84 11-Nov-15 

85 12-Nov-15 

86 13-Nov-15 

87 16-Nov-15 

88 17-Nov-15 

89 18-Nov-15 

90 19-Nov-15 

91 20-Nov-15 

92 23-Nov-15 

93 24-Nov-15 

94 25-Nov-15 

95 26-Nov-15 

96 27-Nov-15 

97 30-Nov-15 

98 1-Dec-15 

99 2-Dec-15 

100 3-Dec-15 

101 4-Dec-15 

102 7-Dec-15 

103 8-Dec-15 

104 9-Dec-15 

105 10-Dec-15 

106 11-Dec-15 

107 14-Dec-15 

108 15-Dec-15 

109 16-Dec-15 

110 17-Dec-15 

111 18-Dec-15 

112 21-Dec-15 

113 22-Dec-15 

114 23-Dec-15 

115 28-Dec-15 

116 29-Dec-15 

terlambat 

melakukan pemberitahuan kepada KPPU selama 145 hari 

-------------------------------  
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44 14-Sep-15   117

45 15-Sep-15   118

46 16-Sep-15   119

47 17-Sep-15   120

48 18-Sep-15   121

49 21-Sep-15   122

50 22-Sep-15   123

51 23-Sep-15   124

52 25-Sep-15   125

53 28-Sep-15   126

54 29-Sep-15   127

55 30-Sep-15   128

56 1-Oct-15   129

57 2-Oct-15   130

58 5-Oct-15   131

59 6-Oct-15   132

60 7-Oct-15   133

61 8-Oct-15   134

62 9-Oct-15   135

63 12-Oct-15   136

64 13-Oct-15   137

65 15-Oct-15  138

66 16-Oct-15   139

67 19-Oct-15   140

68 20-Oct-15   141

69 21-Oct-15   142

70 22-Oct-15   143

71 23-Oct-15   144

72 26-Oct-15   145

73 27-Oct-15   

6.9.10. Bahwa sebagai catatan terdapat hari libur/ tanggal 

merah pada tanggal 2 Juni 2015, 17

dan 21 Juli 2015, 17 Agustus 2015, 24 September 201

14 Oktober 2015, 24 Desember 2015, 25 Desember 2015, 

1 Januari 2016, 8 Februari 2016;

6.9.11. Bahwa penghitungan 30 (

didasarkan pada Keputusan Bersama Menteri Agama, 

Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Menteri Negara 

Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi 

Republik Indonesia No. 5 Tahun 2014, No. 

3/SKB/MEN/V/2014, No. 02/SKB/MENPAN/V/2014 

tentang Hari Libur Nasional dan Cuti Bersama tahun 

2015 dan Keputusan Bersama Menteri Agama, Menteri 

Ketenagakerjaan, Menteri Negara Pe

SALINAN 

117 30-Dec-15 

118 31-Dec-15 

119 4-Jan-16 

120 5-Jan-16 

121 6-Jan-16 

122 7-Jan-16 

123 8-Jan-16 

124 11-Jan-16 

125 12-Jan-16 

126 13-Jan-16 

127 14-Jan-16 

128 15-Jan-16 

129 18-Jan-16 

130 19-Jan-16 

131 20-Jan-16 

132 21-Jan-16 

133 22-Jan-16 

34 25-Jan-16 

135 26-Jan-16 

136 27-Jan-16 

137 28-Jan-16 

138 29-Jan-16 

139 1-Feb-16 

140 2-Feb-16 

141 3-Feb-16 

142 4-Feb-16 

143 5-Feb-16 

144 9-Feb-16 

145 10-Feb-16 

  

Bahwa sebagai catatan terdapat hari libur/ tanggal 

merah pada tanggal 2 Juni 2015, 17-18 Juli 2015, 16, 20 

dan 21 Juli 2015, 17 Agustus 2015, 24 September 2015, 

14 Oktober 2015, 24 Desember 2015, 25 Desember 2015, 

1 Januari 2016, 8 Februari 2016; ------------------------------

Bahwa penghitungan 30 (tiga puluh) hari kerja 

didasarkan pada Keputusan Bersama Menteri Agama, 

Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Menteri Negara 

ratur Negara dan Reformasi Birokrasi 

Republik Indonesia No. 5 Tahun 2014, No. 

3/SKB/MEN/V/2014, No. 02/SKB/MENPAN/V/2014 

tentang Hari Libur Nasional dan Cuti Bersama tahun 

2015 dan Keputusan Bersama Menteri Agama, Menteri 

Ketenagakerjaan, Menteri Negara Pendayagunaan 

Bahwa sebagai catatan terdapat hari libur/ tanggal 

18 Juli 2015, 16, 20 

5, 

14 Oktober 2015, 24 Desember 2015, 25 Desember 2015, 

------------------------------  

) hari kerja 

didasarkan pada Keputusan Bersama Menteri Agama, 

Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Menteri Negara 

ratur Negara dan Reformasi Birokrasi 

Republik Indonesia No. 5 Tahun 2014, No. 

3/SKB/MEN/V/2014, No. 02/SKB/MENPAN/V/2014 

tentang Hari Libur Nasional dan Cuti Bersama tahun 

2015 dan Keputusan Bersama Menteri Agama, Menteri 

ndayagunaan 



 

6.10. Analisa Pemenuhan Unsur

6.10.1.

6.10.2.

6.10.3.
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Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik 

Indonesia No. 150 Tahun 2015, No. 

2/SKB/MEN/VI/2015, No. 01 Tahun 2015 Tentang Hari 

Libur Nasional dan Cuti Bersama Tahun 2016;

Analisa Pemenuhan Unsur --------------------------------

6.10.1. Bahwa untuk membuktikan bahwa PT

Swasembada, Tbk melanggar Pasal 29 UU No. 5/1999 jo. 

Pasal 5 PP No. 57/2010, terlebih dahulu dilakukan 

analisa pemenuhan Pasal; --------------------------------

6.10.2. Bahwa unsur-unsur Pasal 29 ayat (1) UU No. 5/1999 

adalah sebagai berikut: --------------------------------

6.10.2.1. Penggabungan atau peleburan badan usaha, 

atau pengambilalihan saham;

6.10.2.2. nilai aset dan atau nilai penjualannya melebihi 

jumlah tertentu; --------------------------------

6.10.2.3. wajib diberitahukan kepada Komisiselambat

lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 

penggabungan, peleburan atau pengambilalihan 

tersebut; --------------------------------

6.10.3. Unsur “Penggabungan atau Pe

atau Pengambilalihan Saham”

6.10.3.1. Bahwa dalam unsur ini terdapat kata hubung 

“atau”; --------------------------------

6.10.3.2. Bahwa dengan demikian, maka dalam unsur 

ini, cukup salah satu dari: “Penggabungan”, 

atau “Peleburan Badan Usaha”, atau 

“Pengambilalihan saham” terpenuhi, 

terpenuhi unsur ini;

6.10.3.3. Bahwa pada tanggal 10 Februari 2016, KPPU 

menerima pemberitahuan dari PT

Swasembada, Tbk yang melakukan 

Pengambilalihan saham (akuisisi) PT

Internasional Indonesia;

6.10.3.4. Bahwa dengan demikian unsur 

pengambilalihan saham telah terpenuhi;

SALINAN 

Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik 

Indonesia No. 150 Tahun 2015, No. 

2/SKB/MEN/VI/2015, No. 01 Tahun 2015 Tentang Hari 

Libur Nasional dan Cuti Bersama Tahun 2016; -------------

-------------------------------------------------

ahwa untuk membuktikan bahwa PT Erajaya 

Swasembada, Tbk melanggar Pasal 29 UU No. 5/1999 jo. 

Pasal 5 PP No. 57/2010, terlebih dahulu dilakukan 

---------------------------------------

unsur Pasal 29 ayat (1) UU No. 5/1999 

------------------------------------------

Penggabungan atau peleburan badan usaha, 

ambilalihan saham; -----------------------

nilai aset dan atau nilai penjualannya melebihi 

---------------------------------------

wajib diberitahukan kepada Komisiselambat-

lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 

penggabungan, peleburan atau pengambilalihan 

------------------------------------------------

Unsur “Penggabungan atau Peleburan Badan Usaha, 

atau Pengambilalihan Saham” ----------------------------------

Bahwa dalam unsur ini terdapat kata hubung 

---------------------------------------------------

Bahwa dengan demikian, maka dalam unsur 

ini, cukup salah satu dari: “Penggabungan”, 

atau “Peleburan Badan Usaha”, atau 

“Pengambilalihan saham” terpenuhi, maka telah 

terpenuhi unsur ini; ----------------------------------

Bahwa pada tanggal 10 Februari 2016, KPPU 

enerima pemberitahuan dari PT Erajaya 

Swasembada, Tbk yang melakukan 

ambilalihan saham (akuisisi) PT Axioo 

Internasional Indonesia; ------------------------------

Bahwa dengan demikian unsur 

n saham telah terpenuhi;----------

Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik 

Indonesia No. 150 Tahun 2015, No. 

2/SKB/MEN/VI/2015, No. 01 Tahun 2015 Tentang Hari 

-------------   

-----------------   

a 

Swasembada, Tbk melanggar Pasal 29 UU No. 5/1999 jo. 

Pasal 5 PP No. 57/2010, terlebih dahulu dilakukan 

-------  

unsur Pasal 29 ayat (1) UU No. 5/1999 

----------  

Penggabungan atau peleburan badan usaha, 

-----------------------  

nilai aset dan atau nilai penjualannya melebihi 

-------  

-

lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 

penggabungan, peleburan atau pengambilalihan 

----------------  

leburan Badan Usaha, 

--  

Bahwa dalam unsur ini terdapat kata hubung 

-------------------  

Bahwa dengan demikian, maka dalam unsur 

ini, cukup salah satu dari: “Penggabungan”, 

atau “Peleburan Badan Usaha”, atau 

maka telah 

--  

Bahwa pada tanggal 10 Februari 2016, KPPU 

Erajaya 

Swasembada, Tbk yang melakukan 

Axioo 

------------------------------   

Bahwa dengan demikian unsur 

----------  



 

6.10.4.

6.10.5.
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6.10.4. Unsur “nilai aset dan atau nilai penjualannya melebihi 

jumlah tertentu”; --------------------------------

6.10.4.1. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 29 ayat (2) 

UU No. 5/1999, diatur bahwa ketentuan 

tentang penetapan nilai aset dan atau nilai 

penjualan serta tata cara pe

sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tersebut 

diatas, diatur dalam Peraturan Pemerintah;

6.10.4.2. Bahwa sebagai peraturan pelaksana dari 

ketentuan Pasal 29 UU No. 5/1999 tersebut 

diatas, Pemerintah telah menerbitkan PP No. 

57/2010 yang didalamnya memuat

nilai aset dan/atau nilai penjualan yang 

melebihi jumlah tertentu;

6.10.4.3. Bahwa nilai aset dan atau nilai penjualan 

melebihi jumlah tertentu diatur dalam Pasal 5 

ayat (2) PP No. 57/2010 yang menentukan:

6.10.4.4. nilai aset sebesar Rp

triliun lima ratus miliar rupiah

6.10.4.5. nilai penjualan sebesar 

Rp5.000.000.000.000,00 (

6.10.5. Bahwa nilai aset dan/atau nilai penjualan sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) PP No. 57/2010 tersebut 

diatas dihitung berdasarkan pen

dan/atau nilai penjualan dari:

6.10.5.1. Badan Usaha hasil Penggabungan, atau Badan 

Usaha hasil Peleburan, atau Badan Usaha yang 

mengambilalih saham perusahaan lain dan 

Badan Usaha yang diambilalih; dan

6.10.5.2. Badan Usaha yang secara langsung maupun

tidak langsung mengendalikan atau 

dikendalikan oleh Badan Usaha hasil 

Penggabungan, atau Badan Usaha hasil 

Peleburan, atau Badan Usaha yang 

mengambilalih saham perusahaan lain dan 

Badan Usaha yang diambilalih;

SALINAN 

Unsur “nilai aset dan atau nilai penjualannya melebihi 

--------------------------------------------------

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 29 ayat (2) 

UU No. 5/1999, diatur bahwa ketentuan 

tentang penetapan nilai aset dan atau nilai 

penjualan serta tata cara pemberitahuan 

sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tersebut 

diatas, diatur dalam Peraturan Pemerintah; ------

Bahwa sebagai peraturan pelaksana dari 

ketentuan Pasal 29 UU No. 5/1999 tersebut 

diatas, Pemerintah telah menerbitkan PP No. 

57/2010 yang didalamnya memuat mengenai 

nilai aset dan/atau nilai penjualan yang 

melebihi jumlah tertentu; ----------------------------

Bahwa nilai aset dan atau nilai penjualan 

melebihi jumlah tertentu diatur dalam Pasal 5 

ayat (2) PP No. 57/2010 yang menentukan: ------

nilai aset sebesar Rp2.500.000.000.000,00 (dua 

riliun lima ratus miliar rupiah); dan/atau ---------

nilai penjualan sebesar 

5.000.000.000.000,00 (lima triliun rupiah); ----

Bahwa nilai aset dan/atau nilai penjualan sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) PP No. 57/2010 tersebut 

diatas dihitung berdasarkan penjumlahan nilai aset 

dan/atau nilai penjualan dari: ----------------------------------

Badan Usaha hasil Penggabungan, atau Badan 

Usaha hasil Peleburan, atau Badan Usaha yang 

mengambilalih saham perusahaan lain dan 

Badan Usaha yang diambilalih; dan ---------------

Badan Usaha yang secara langsung maupun

tidak langsung mengendalikan atau 

dikendalikan oleh Badan Usaha hasil 

Penggabungan, atau Badan Usaha hasil 

Peleburan, atau Badan Usaha yang 

mengambilalih saham perusahaan lain dan 

Badan Usaha yang diambilalih; ---------------------

Unsur “nilai aset dan atau nilai penjualannya melebihi 

------------------  

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 29 ayat (2) 

UU No. 5/1999, diatur bahwa ketentuan 

tentang penetapan nilai aset dan atau nilai 

mberitahuan 

sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tersebut 

------  

Bahwa sebagai peraturan pelaksana dari 

ketentuan Pasal 29 UU No. 5/1999 tersebut 

diatas, Pemerintah telah menerbitkan PP No. 

mengenai 

nilai aset dan/atau nilai penjualan yang 

----------------------------  

Bahwa nilai aset dan atau nilai penjualan 

melebihi jumlah tertentu diatur dalam Pasal 5 

------  

dua 

---------  

nilai penjualan sebesar 

----  

Bahwa nilai aset dan/atau nilai penjualan sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) PP No. 57/2010 tersebut 

jumlahan nilai aset 

--   

Badan Usaha hasil Penggabungan, atau Badan 

Usaha hasil Peleburan, atau Badan Usaha yang 

mengambilalih saham perusahaan lain dan 

---------------   

Badan Usaha yang secara langsung maupun 

tidak langsung mengendalikan atau 

dikendalikan oleh Badan Usaha hasil 

Penggabungan, atau Badan Usaha hasil 

Peleburan, atau Badan Usaha yang 

mengambilalih saham perusahaan lain dan 

---------------------  
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6.10.6. Bahwa penghitungan nilai aset dan/atau nilai

tersebut diatas untuk mengetahui apakah nilai aset dan 

atau nilai penjualan melebihi jumlah tertentu;

6.10.7. Bahwa nilai aset dan atau nilai penjualan tersebut 

menjadi hal menentukan apakah Pelaku Usaha wajib 

atau tidak wajib untuk melaporkan ke KPPU;

6.10.8. Bahwa dengan adanya frasa kata hubung “dan atau” 

memiliki arti memiliki sifat kumulatif maupun sifat 

fakultatif yang berati bisa keduanya atau salah satunya;

6.10.9. Bahwa dengan demikian, yang menjadi faktor utama dari 

unsur ini adalah melebihi atau tidak meleb

tertentu yang telah ditentukan tersebut diatas;

6.10.10. Bahwa berdasarkan ketentuan penghitungan nilai aset 

dan/atau nilai penjualan gabungan diperoleh fakta

bahwa nilai penjualan dan/atau nilai aset gabungan dari 

badan usaha pengambilalih dengan

diambilalih dalam 1 (satu) tahun terakhir sebesar 

Rp6.120.307.213.175 untuk nilai aset dan 

Rp14.451.413.262.240 untuk nilai penjualan;

6.10.11. Bahwa dengan demikian pengambilalihan saham PT. 

Axioo Internasional Indonesia oleh 

Swasembada, Tbk. telah melebihi jumlah tertentu 

sebagaimana diatur dalam Pasal 5 PP No. 57/2010;

6.10.12. Bahwa dengan demikian unsur “nilai aset melebihi 

jumlah tertentu” dan unsur “nilai penjualan melebihi 

jumlah tertentu” telah terpenuhi;

Unsur “wajib diberitahukan kepada Komisi selambat

tiga puluh) hari sejak tanggal penggabungan, peleburan atau 

pengambilalihan tersebut”; --------------------------------

6.11.1. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 5 ayat (1) PP No. 

57/2010 diatur bahwa pemberitahuan Penggabungan 

Badan Usaha, Peleburan Badan Usa

Pengambilalihan saham perusahaan lain yang berakibat 

nilai aset dan/atau nilai penjualannya melebihi jumlah 

tertentu wajib diberitahukan secara tertulis kepada KPPU 

paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak tanggal telah 

SALINAN 

Bahwa penghitungan nilai aset dan/atau nilai penjualan 

tersebut diatas untuk mengetahui apakah nilai aset dan 

atau nilai penjualan melebihi jumlah tertentu; --------------

Bahwa nilai aset dan atau nilai penjualan tersebut 

menjadi hal menentukan apakah Pelaku Usaha wajib 

atau tidak wajib untuk melaporkan ke KPPU; ----------------

Bahwa dengan adanya frasa kata hubung “dan atau” 

memiliki arti memiliki sifat kumulatif maupun sifat 

fakultatif yang berati bisa keduanya atau salah satunya; 

Bahwa dengan demikian, yang menjadi faktor utama dari 

unsur ini adalah melebihi atau tidak melebihi jumlah 

tertentu yang telah ditentukan tersebut diatas; -------------

Bahwa berdasarkan ketentuan penghitungan nilai aset 

dan/atau nilai penjualan gabungan diperoleh fakta-fakta 

bahwa nilai penjualan dan/atau nilai aset gabungan dari 

badan usaha pengambilalih dengan badan usaha yang 

atu) tahun terakhir sebesar 

untuk nilai aset dan 

untuk nilai penjualan; ---------------

Bahwa dengan demikian pengambilalihan saham PT. 

Axioo Internasional Indonesia oleh PT Erajaya 

telah melebihi jumlah tertentu 

sebagaimana diatur dalam Pasal 5 PP No. 57/2010; --------

Bahwa dengan demikian unsur “nilai aset melebihi 

jumlah tertentu” dan unsur “nilai penjualan melebihi 

jumlah tertentu” telah terpenuhi; ------------------------------

epada Komisi selambat-lambatnya 

penggabungan, peleburan atau 

------------------------------------------------

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 5 ayat (1) PP No. 

57/2010 diatur bahwa pemberitahuan Penggabungan 

Badan Usaha, Peleburan Badan Usaha, atau 

Pengambilalihan saham perusahaan lain yang berakibat 

nilai aset dan/atau nilai penjualannya melebihi jumlah 

tertentu wajib diberitahukan secara tertulis kepada KPPU 

paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak tanggal telah 

penjualan 

tersebut diatas untuk mengetahui apakah nilai aset dan 

--------------  

Bahwa nilai aset dan atau nilai penjualan tersebut 

menjadi hal menentukan apakah Pelaku Usaha wajib 

----------------  

Bahwa dengan adanya frasa kata hubung “dan atau” 

memiliki arti memiliki sifat kumulatif maupun sifat 

 

Bahwa dengan demikian, yang menjadi faktor utama dari 

ihi jumlah 

-------------  

Bahwa berdasarkan ketentuan penghitungan nilai aset 

fakta 

bahwa nilai penjualan dan/atau nilai aset gabungan dari 

badan usaha yang 

atu) tahun terakhir sebesar 

untuk nilai aset dan 

---------------  

Bahwa dengan demikian pengambilalihan saham PT. 

PT Erajaya 

telah melebihi jumlah tertentu 

--------   

Bahwa dengan demikian unsur “nilai aset melebihi 

jumlah tertentu” dan unsur “nilai penjualan melebihi 

------------------------------  

lambatnya 

penggabungan, peleburan atau 

----------------  

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 5 ayat (1) PP No. 

57/2010 diatur bahwa pemberitahuan Penggabungan 

ha, atau 

Pengambilalihan saham perusahaan lain yang berakibat 

nilai aset dan/atau nilai penjualannya melebihi jumlah 

tertentu wajib diberitahukan secara tertulis kepada KPPU 

paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak tanggal telah 
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berlaku efektif secara yuridis Penggabungan Badan 

Usaha, Peleburan Badan Usaha, atau Pengambilalihan 

saham perusahaan; --------------------------------

6.11.2. Bahwa berdasarkan ketentuan tersebut, maka 

pemberitahuan wajib dilakukan:

6.11.2.1. secara tertulis; --------------------------------

6.11.2.2. paling lama 30 (tiga puluh

efektif; --------------------------------

6.11.2.3. berlaku efektif secara yuridis;

6.11.3. Bahwa PT Erajaya Swasembada, Tbk.

secara tertulis kepada KPPU pada tanggal 10 Februari 

2016 terkait Pengambilalihan Saham PT. Axioo 

Internasional Indonesia; --------------------------------

6.11.4. Bahwa dengan adanya frasa kata “sejak” maka memiliki 

arti penghitungan 30 (tiga puluh

tanggal berlaku efektif secara yuridis;

6.11.5. Bahwa berdasarkan ketentuan UU. No. 40/2007, tanggal 

telah berlaku efektif secara yuridis adalah 26Mei 2015 

sejak diterbitkannya surat Direktorat Jenderal 

Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum dan 

Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: AHU

AH.01.03-0934819 perihal Penerimaan Pemberitahuan 

Perubahan Data Perseroan PT. Axioo Internasional 

Indonesia; --------------------------------

6.11.6. Bahwa berdasarkan telah berlaku efektif secara yuridis 

perubahan data perseroan PT. Axioo Internasional 

Indonesia, maka PT Erajaya Swasembada, Tbk.

sudah melaporkan kepada KPPU selambat

pada tanggal 7 Juli 2015; --------------------------------

6.11.7. Bahwa PT Erajaya Swasembada, Tbk.

melakukan pemberitahuan kepada KPPU selama 145

kerja; --------------------------------

Hari 
Ke 

Tanggal/Bulan 
 

1 08-Jul-15   

2 09-Jul-15   

3 10-Jul-15   

4 13-Jul-15   

SALINAN 

yuridis Penggabungan Badan 

Usaha, Peleburan Badan Usaha, atau Pengambilalihan 

-----------------------------------------------

Bahwa berdasarkan ketentuan tersebut, maka 

pemberitahuan wajib dilakukan: -------------------------------

-----------------------------------------

tiga puluh) hari sejak berlaku 

---------------------------------------------------

fektif secara yuridis; -----------------------

PT Erajaya Swasembada, Tbk. memberitahukan 

secara tertulis kepada KPPU pada tanggal 10 Februari 

2016 terkait Pengambilalihan Saham PT. Axioo 

-----------------------------------------

Bahwa dengan adanya frasa kata “sejak” maka memiliki 

tiga puluh) hari dihitung sejak 

tanggal berlaku efektif secara yuridis; -------------------------

Bahwa berdasarkan ketentuan UU. No. 40/2007, tanggal 

telah berlaku efektif secara yuridis adalah 26Mei 2015 

sejak diterbitkannya surat Direktorat Jenderal 

Hukum Umum Kementerian Hukum dan 

Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: AHU-

0934819 perihal Penerimaan Pemberitahuan 

Perubahan Data Perseroan PT. Axioo Internasional 

----------------------------------------------------------

Bahwa berdasarkan telah berlaku efektif secara yuridis 

n data perseroan PT. Axioo Internasional 

PT Erajaya Swasembada, Tbk. harus 

sudah melaporkan kepada KPPU selambat-lambatnya 

----------------------------------------

PT Erajaya Swasembada, Tbk. terlambat 

melakukan pemberitahuan kepada KPPU selama 145 hari 

----------------------------------------------------------------

 
Hari 
Ke 

Tanggal/Bulan 

 74 28-Oct-15 

 75 29-Oct-15 

 76 30-Oct-15 

 77 02-Nov-15 

yuridis Penggabungan Badan 

Usaha, Peleburan Badan Usaha, atau Pengambilalihan 

---------------  

Bahwa berdasarkan ketentuan tersebut, maka 

-------------------------------  

---------  

) hari sejak berlaku 

-------------------  

-----------------------  

memberitahukan 

secara tertulis kepada KPPU pada tanggal 10 Februari 

2016 terkait Pengambilalihan Saham PT. Axioo 

---------  

Bahwa dengan adanya frasa kata “sejak” maka memiliki 

) hari dihitung sejak 

-------------------------  

Bahwa berdasarkan ketentuan UU. No. 40/2007, tanggal 

telah berlaku efektif secara yuridis adalah 26Mei 2015 

sejak diterbitkannya surat Direktorat Jenderal 

Hukum Umum Kementerian Hukum dan 

-

0934819 perihal Penerimaan Pemberitahuan 

Perubahan Data Perseroan PT. Axioo Internasional 

--------------------------  

Bahwa berdasarkan telah berlaku efektif secara yuridis 

n data perseroan PT. Axioo Internasional 

harus 

lambatnya 

--------  

terlambat 

hari 

--------------------------------   
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5 14-Jul-15   

6 15-Jul-15   

7 22-Jul-15   

8 23-Jul-15   

9 24-Jul-15   

10 27-Jul-15   

11 28-Jul-15  

12 29-Jul-15   

13 30-Jul-15   

14 31-Jul-15   

15 03-Agt-15   

16 04-Agt-15   

17 05-Agt-15   

18 06-Agt-15   

19 07-Agt-15   

20 10-Agt-15   

21 11-Agt-15   

22 12-Agt-15   

23 13-Agt-15   

24 14-Agt-15   

25 18-Agt-15   

26 19-Agt-15   

27 20-Agt-15   

28 21-Agt-15   

29 24-Agt-15   

30 25-Agt-15   

31 26-Agt-15  

32 27-Agt-15   

33 28-Agt-15   

34 31-Agt-15   

35 1-Sep-15   

36 2-Sep-15   

37 3-Sep-15   

38 4-Sep-15   

39 7-Sep-15   

40 8-Sep-15   

41 9-Sep-15   

42 10-Sep-15   

43 11-Sep-15   

44 14-Sep-15   

45 15-Sep-15   

46 16-Sep-15   

47 17-Sep-15   

48 18-Sep-15   

49 21-Sep-15   

50 22-Sep-15   

51 23-Sep-15   

52 25-Sep-15   

53 28-Sep-15   

SALINAN 

 78 03-Nov-15 

 79 04-Nov-15 

 80 05-Nov-15 

 81 06-Nov-15 

 82 09-Nov-15 

 83 10-Nov-15 

 84 11-Nov-15 

 85 12-Nov-15 

 86 13-Nov-15 

 87 16-Nov-15 

 88 17-Nov-15 

 89 18-Nov-15 

 90 19-Nov-15 

 91 20-Nov-15 

 92 23-Nov-15 

 93 24-Nov-15 

 94 25-Nov-15 

 95 26-Nov-15 

 96 27-Nov-15 

 97 30-Nov-15 

 98 1-Dec-15 

 99 2-Dec-15 

 100 3-Dec-15 

 101 4-Dec-15 

 102 7-Dec-15 

 103 8-Dec-15 

 104 9-Dec-15 

 105 10-Dec-15 

 106 11-Dec-15 

 107 14-Dec-15 

 108 15-Dec-15 

 109 16-Dec-15 

 110 17-Dec-15 

 111 18-Dec-15 

 112 21-Dec-15 

 113 22-Dec-15 

 114 23-Dec-15 

 115 28-Dec-15 

 116 29-Dec-15 

 117 30-Dec-15 

 118 31-Dec-15 

 119 4-Jan-16 

 120 5-Jan-16 

 121 6-Jan-16 

 122 7-Jan-16 

 123 8-Jan-16 

 124 11-Jan-16 

 125 12-Jan-16 

 126 13-Jan-16 
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54 29-Sep-15   

55 30-Sep-15   

56 1-Oct-15   

57 2-Oct-15   

58 5-Oct-15   

59 6-Oct-15   

60 7-Oct-15   

61 8-Oct-15   

62 9-Oct-15   

63 12-Oct-15   

64 13-Oct-15   

65 15-Oct-15  

66 16-Oct-15   

67 19-Oct-15   

68 20-Oct-15   

69 21-Oct-15   

70 22-Oct-15   

71 23-Oct-15   

72 26-Oct-15   

73 27-Oct-15   

6.11.8. Bahwa dengan demikian unsur “wajib diberitahukan 

kepada Komisi selambat-lambatnya 30 (

sejak tanggal Penggabungan, Pele

Pengambilalihan tersebut” tidak dipenuhi oleh PT

Swasembada Tbk; --------------------------------

6.11.9. Bahwa Pasal 6 PP No. 57/2010 berbunyi sebagai berikut: 

“Dalam hal Pelaku Usaha tidak menyampaikan 

pemberitahuan secara tertulis sebagaimana dimaksud 

dalam pasal 5 ayat (1) 

dkenakan sanksi berupa denda administratif sebesar

Rp1.000.000.000,00 (satu mil

keterlambatan, dengan ketentuan denda administratif 

secara keseluruhan paling tinggi sebesar 

Rp25.000.000.000,00 (dua p

6.11.10. Bahwa Pasal 6 PP No. 57/2010 mengatur mengenai 

sanksi terhadap pelaku usaha yang melakukan 

keterlambatan pemberitahuan Penggabungan, Peleburan, 

Pengambilalihan kepada KPPU;

6.11.11. Bahwa dengan mengacu kepada fakta s

diuraikan diatas, PT Erajaya Swasembada, Tbk telah 

terlambat melakukan pemberitahuan kepada KPPU 

SALINAN 

 127 14-Jan-16 

 128 15-Jan-16 

 129 18-Jan-16 

 130 19-Jan-16 

 131 20-Jan-16 

 132 21-Jan-16 

 133 22-Jan-16 

 134 25-Jan-16 

 135 26-Jan-16 

 136 27-Jan-16 

 137 28-Jan-16 

 138 29-Jan-16 

 139 1-Feb-16 

 140 2-Feb-16 

 141 3-Feb-16 

 142 4-Feb-16 

 143 5-Feb-16 

 144 9-Feb-16 

 145 10-Feb-16 

   

Bahwa dengan demikian unsur “wajib diberitahukan 

lambatnya 30 (tiga puluh) hari 

sejak tanggal Penggabungan, Peleburan atau 

ersebut” tidak dipenuhi oleh PT Erajaya 

-------------------------------------------------

Bahwa Pasal 6 PP No. 57/2010 berbunyi sebagai berikut: 

“Dalam hal Pelaku Usaha tidak menyampaikan 

pemberitahuan secara tertulis sebagaimana dimaksud 

 dan ayat (3), Pelaku Usaha 

dkenakan sanksi berupa denda administratif sebesar

satu miliar rupiah) untuk setiap hari 

keterlambatan, dengan ketentuan denda administratif 

ruhan paling tinggi sebesar 

dua puluh lima miliar rupiah)”; ------

Bahwa Pasal 6 PP No. 57/2010 mengatur mengenai 

sanksi terhadap pelaku usaha yang melakukan 

keterlambatan pemberitahuan Penggabungan, Peleburan, 

Pengambilalihan kepada KPPU; ---------------------------------

Bahwa dengan mengacu kepada fakta sebagaimana 

Erajaya Swasembada, Tbk telah 

terlambat melakukan pemberitahuan kepada KPPU 

Bahwa dengan demikian unsur “wajib diberitahukan 

) hari 

buran atau 

Erajaya 

-----------------  

Bahwa Pasal 6 PP No. 57/2010 berbunyi sebagai berikut: 

“Dalam hal Pelaku Usaha tidak menyampaikan 

pemberitahuan secara tertulis sebagaimana dimaksud 

dan ayat (3), Pelaku Usaha 

dkenakan sanksi berupa denda administratif sebesar 

) untuk setiap hari 

keterlambatan, dengan ketentuan denda administratif 

ruhan paling tinggi sebesar 

------  

Bahwa Pasal 6 PP No. 57/2010 mengatur mengenai 

sanksi terhadap pelaku usaha yang melakukan 

keterlambatan pemberitahuan Penggabungan, Peleburan, 

-  

ebagaimana 

Erajaya Swasembada, Tbk telah 

terlambat melakukan pemberitahuan kepada KPPU 



 

6.12. Kesimpulan Dan Rekomenda

6.12.1.

7. Menimbang bahwa Terlapor menyerahkan Kesimpulan Hasil 

Persidangan yang pada pokoknya memuat hal

bukti T37): --------------------------------

7.1. Latar Belakang Pengambilalihan P

7.1.1.

7.1.2.
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selama 145 hari kerja sehingga patut dijatuhkan denda 

administratif paling tinggi sebesar Rp

(dua puluh lima miliar rupiah

Kesimpulan Dan Rekomendasi --------------------------------

6.12.1. Berdasarkan fakta-fakta selama pemeriksaan, alat

bukti, dan analisa terhadap fakta

diuraikan tersebut di atas maka Tim Investigator 

menyimpulkan dan menyatakan:

6.12.1.1. Terlapor telah terbukti secara sah dan 

meyakinkan melanggar Pasal 2

jo. Pasal 5 PP No. 57/2010;

6.12.1.2. Meminta kepada Yang Mulia Majelis Komisi 

Perkara KPPU Nomor 01/KPPU

memberikan sanksi kepada Terlapor 

sebagaimana diatur dalam UU No. 5/1999 jo. 

Pasal 5 PP No. 57/2010 sesuai Ketentuan Pasal 

47 UU No. 5/1999.

6.12.1.3. Apabila Majelis Komisi Yang Terhormat 

berpendapat lain, maka kami mohon putusan 

seadil-adilnya (ex aequo et bono

Menimbang bahwa Terlapor menyerahkan Kesimpulan Hasil 

Persidangan yang pada pokoknya memuat hal

----------------------------------------------------------------

Latar Belakang Pengambilalihan PT 

7.1.1. Pengambilalihan Dilakukan Untuk Memenuhi 

Persyaratan Peraturan Perundang

7.1.2. Bahwa Terlapor adalah perusahaan terbuka yang 

terdaftar pada Bursa Efek Indonesia (“BEI”), yang 

menjalankan kegiatan usaha importir, distribusi dan 

perdagangan ritel perangkat telekomunikasi selular, dan 

dalam menjalankan kegiatan usaha tersebut, salah 

satunya Terlapor wajib mendaftarkan diri sebagai 

“Importir Terdaftar Telepon Seluler, Komputer Genggam 

(Handheld) dan Komputer Tablet” berdasarkan 

Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia 

Nomor 82/M-DAG/PER/12/2012 tentang Ketentuan 

SALINAN 

selama 145 hari kerja sehingga patut dijatuhkan denda 

tratif paling tinggi sebesar Rp25.000.000.000,00 

ar rupiah); ----------------------------------

--------------------------------------------

fakta selama pemeriksaan, alat-alat 

bukti, dan analisa terhadap fakta-fakta sebagaimana 

diuraikan tersebut di atas maka Tim Investigator 

menyimpulkan dan menyatakan: -------------------------------

Terlapor telah terbukti secara sah dan 

meyakinkan melanggar Pasal 29 UU No. 5/1999 

jo. Pasal 5 PP No. 57/2010; --------------------------

Meminta kepada Yang Mulia Majelis Komisi 

Perkara KPPU Nomor 01/KPPU-M/2018 untuk 

memberikan sanksi kepada Terlapor 

sebagaimana diatur dalam UU No. 5/1999 jo. 

Pasal 5 PP No. 57/2010 sesuai Ketentuan Pasal 

o. 5/1999. ------------------------------------

Apabila Majelis Komisi Yang Terhormat 

berpendapat lain, maka kami mohon putusan 

ex aequo et bono). -------------------

Menimbang bahwa Terlapor menyerahkan Kesimpulan Hasil 

Persidangan yang pada pokoknya memuat hal-hal sebagai berikut (vide

--------------------------------------------

 Axioo oleh Terlapor --------------

Pengambilalihan Dilakukan Untuk Memenuhi 

Persyaratan Peraturan Perundang-Undangan --------------

Bahwa Terlapor adalah perusahaan terbuka yang 

terdaftar pada Bursa Efek Indonesia (“BEI”), yang 

giatan usaha importir, distribusi dan 

perdagangan ritel perangkat telekomunikasi selular, dan 

dalam menjalankan kegiatan usaha tersebut, salah 

satunya Terlapor wajib mendaftarkan diri sebagai 

“Importir Terdaftar Telepon Seluler, Komputer Genggam 

dan Komputer Tablet” berdasarkan 

Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia 

DAG/PER/12/2012 tentang Ketentuan 

selama 145 hari kerja sehingga patut dijatuhkan denda 

.000.000,00 

--  

------------  

alat 

fakta sebagaimana 

diuraikan tersebut di atas maka Tim Investigator 

-------------------------------  

Terlapor telah terbukti secara sah dan 

9 UU No. 5/1999 

--------------------------  

Meminta kepada Yang Mulia Majelis Komisi 

M/2018 untuk 

memberikan sanksi kepada Terlapor 

sebagaimana diatur dalam UU No. 5/1999 jo. 

Pasal 5 PP No. 57/2010 sesuai Ketentuan Pasal 

----  

Apabila Majelis Komisi Yang Terhormat 

berpendapat lain, maka kami mohon putusan 

-------------------  

Menimbang bahwa Terlapor menyerahkan Kesimpulan Hasil 

vide 

------------   

--------------  

Pengambilalihan Dilakukan Untuk Memenuhi 

--------------  

Bahwa Terlapor adalah perusahaan terbuka yang 

terdaftar pada Bursa Efek Indonesia (“BEI”), yang 

giatan usaha importir, distribusi dan 

perdagangan ritel perangkat telekomunikasi selular, dan 

dalam menjalankan kegiatan usaha tersebut, salah 

satunya Terlapor wajib mendaftarkan diri sebagai 

“Importir Terdaftar Telepon Seluler, Komputer Genggam 

dan Komputer Tablet” berdasarkan 

Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia 

DAG/PER/12/2012 tentang Ketentuan 



 

7.1.3.

7.1.4.

7.1.5.
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Impor Telepon Seluler, Komputer Genggam (Handheld) 

dan Komputer Tablet (Permendag 82/2012) (Bukti T

sebagai perusahaan yang d

impor Telepon Seluler, Komputer Genggam (Handheld) 

dan Komputer Tablet. --------------------------------

7.1.3. Setelah diterbitkan pada tahun 2012, Permendag 

82/2012 kemudian dirubah ketentuannya dalam 

Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia 

Nomor 38/M-DAG/PER/8/2013 tentang Perubahan 

atas Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia 

Nomor 82/M-DAG/PER/12/2012 tentang Ketentuan 

Impor Telepon Seluler, Komputer Genggam (Handheld) 

dan Komputer Tablet (Permendag 38/2013). Dalam 

Permendag 38/2013, Kementerian Pe

memasukkan satu persyaratan baru ke dalam 

Permendag 82/2012 dalam Pasal 8A sebagai berikut:

7.1.4. “IT Telepon Seluler, Komputer Genggam (Handheld) dan 

Komputer Tablet yang mendapat PI Telepon Seluler, 

Komputer Genggam (Handheld) dan Komputer Tablet 

berdasarkan penunjukan dari pabrik di luar negeri wajib

mendirikan industri Telepon Seluler, Komputer 

Genggam (Handheld) dan Komputer Tablet dalam waktu 

paling lama 3 (tiga) tahun terhitung sejak tanggal 

diterbitkannya penetapan sebagai IT Telepon Seluler, 

Komputer Genggam (Handheld) dan Komputer Tablet.”

7.1.5. Kewajiban membangun industri yang dibebankan oleh 

pemerintah kepada para pelaku industri (dalam hal di 

atas, para Importir Terdaftar atau IT) diharapkan dapat 

menjadikan Indonesia tidak lagi sekedar pasar 

penjualan produsen dari negara lain, namun juga 

sebagai bagian dari produsen dan memiliki kesempatan 

untuk membangun industrinya sendiri, agar dapat 

mengurangi tingginya tingkat impor oleh para pelaku 

bisnis yang disebabkan oleh biaya produksi di Indonesia 

yang tidak terlalu kompetitif. Pemerintah Republik 

Indonesia melalui Kementerian Perdagangan, 

Kementerian Perindustrian, dan (saat itu) Kementerian 

SALINAN 

Impor Telepon Seluler, Komputer Genggam (Handheld) 

dan Komputer Tablet (Permendag 82/2012) (Bukti T-2) 

sebagai perusahaan yang disetujui untuk melakukan 

impor Telepon Seluler, Komputer Genggam (Handheld) 

-------------------------------------------

Setelah diterbitkan pada tahun 2012, Permendag 

82/2012 kemudian dirubah ketentuannya dalam 

Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia 

/8/2013 tentang Perubahan 

atas Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia 

DAG/PER/12/2012 tentang Ketentuan 

Impor Telepon Seluler, Komputer Genggam (Handheld) 

dan Komputer Tablet (Permendag 38/2013). Dalam 

Permendag 38/2013, Kementerian Perdagangan 

memasukkan satu persyaratan baru ke dalam 

Permendag 82/2012 dalam Pasal 8A sebagai berikut: ----

“IT Telepon Seluler, Komputer Genggam (Handheld) dan 

Komputer Tablet yang mendapat PI Telepon Seluler, 

Komputer Genggam (Handheld) dan Komputer Tablet 

rdasarkan penunjukan dari pabrik di luar negeri wajib

mendirikan industri Telepon Seluler, Komputer 

) dan Komputer Tablet dalam waktu 

paling lama 3 (tiga) tahun terhitung sejak tanggal 

diterbitkannya penetapan sebagai IT Telepon Seluler, 

omputer Genggam (Handheld) dan Komputer Tablet.” ---

Kewajiban membangun industri yang dibebankan oleh 

pemerintah kepada para pelaku industri (dalam hal di 

atas, para Importir Terdaftar atau IT) diharapkan dapat 

menjadikan Indonesia tidak lagi sekedar pasar 

enjualan produsen dari negara lain, namun juga 

sebagai bagian dari produsen dan memiliki kesempatan 

untuk membangun industrinya sendiri, agar dapat 

mengurangi tingginya tingkat impor oleh para pelaku 

bisnis yang disebabkan oleh biaya produksi di Indonesia 

yang tidak terlalu kompetitif. Pemerintah Republik 

Indonesia melalui Kementerian Perdagangan, 

Kementerian Perindustrian, dan (saat itu) Kementerian 

Impor Telepon Seluler, Komputer Genggam (Handheld) 

2) 

isetujui untuk melakukan 

impor Telepon Seluler, Komputer Genggam (Handheld) 

-----------  

Setelah diterbitkan pada tahun 2012, Permendag 

82/2012 kemudian dirubah ketentuannya dalam 

Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia 

/8/2013 tentang Perubahan 

atas Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia 

DAG/PER/12/2012 tentang Ketentuan 

Impor Telepon Seluler, Komputer Genggam (Handheld) 

dan Komputer Tablet (Permendag 38/2013). Dalam 

rdagangan 

memasukkan satu persyaratan baru ke dalam 

----  

“IT Telepon Seluler, Komputer Genggam (Handheld) dan 

Komputer Tablet yang mendapat PI Telepon Seluler, 

Komputer Genggam (Handheld) dan Komputer Tablet 

rdasarkan penunjukan dari pabrik di luar negeri wajib 

mendirikan industri Telepon Seluler, Komputer 

) dan Komputer Tablet dalam waktu 

paling lama 3 (tiga) tahun terhitung sejak tanggal 

diterbitkannya penetapan sebagai IT Telepon Seluler, 

---  

Kewajiban membangun industri yang dibebankan oleh 

pemerintah kepada para pelaku industri (dalam hal di 

atas, para Importir Terdaftar atau IT) diharapkan dapat 

menjadikan Indonesia tidak lagi sekedar pasar 

enjualan produsen dari negara lain, namun juga 

sebagai bagian dari produsen dan memiliki kesempatan 

untuk membangun industrinya sendiri, agar dapat 

mengurangi tingginya tingkat impor oleh para pelaku 

bisnis yang disebabkan oleh biaya produksi di Indonesia 

yang tidak terlalu kompetitif. Pemerintah Republik 

Indonesia melalui Kementerian Perdagangan, 

Kementerian Perindustrian, dan (saat itu) Kementerian 



 

7.1.6.

7.2. Resiko Terlapor Tidak Mematuhi Pasal 8a Permendag 82/2012

7.2.1.
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Riset dan Teknologi bersama

mengembangkan industri telepon seluler Indonesia, di 

mana salah satu kebijakan mereka hadir dalam bentuk 

Permendag 82/2012. --------------------------------

7.1.6. Terlapor merupakan pemegang IT Telepon Seluler, 

Komputer Genggam (Handheld

yang telah mendapatkan PI Telepon Seluler, Komputer 

Genggam (Handheld) dan Komputer Tablet, sehingga 

Terlapor tunduk pada persyaratan di atas dan wajib 

mendirikan industri Telepon Seluler, Komputer 

Genggam (Handheld) dan Komputer Tablet. Dalam 

menjalankan kewajiban ini, maka Termohon kemudian 

melakukan penjajakan untuk bekerja sama dengan 

pihak dengan latar belakang atau pengalaman di 

industri elektronika dan komputer, sehingga kemudian 

memutuskan untuk bekerja sama dengan PT Exa Nusa 

Persada, perusahaan dengan pengalaman merakit 

notebook dan komputer dengan merek Axioo. Kerjasama 

ini kemudian dilakukan den

saham dalam PT Axioo oleh Terlapor dari

Persada seharga Rp5.100.000.000 (

juta rupiah) (“Pengambilalihan”) yang dituangkan dalam 

Perjanjian Jual Beli Saham antara PT Exa Nusa Persada 

dan PT Erajaya Swasembada Tbk tertanggal 29 April 

2015 (Bukti T-10). Jual beli tersebut kemudian berlaku 

efektif sejak 26 Mei 2015 dengan diterbitkannya surat 

oleh Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum 

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik 

Indonesia Nomor: AHU

Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan 

PT Axioo International Indonesia

Resiko Terlapor Tidak Mematuhi Pasal 8a Permendag 82/2012

7.2.1. Menurut keterangan Karsan, saksi yang dihadirkan 

Terlapor di pemeriksaan oleh Maj

Kamis, 6 September 2018, ada konsekuensi berat yang 

harus dihadapi oleh Terlapor apabila tidak mematuhi 

hal yang disyaratkan dalam Pasal 8A Permendag 

SALINAN 

Riset dan Teknologi bersama-sama mencoba 

mengembangkan industri telepon seluler Indonesia, di 

u kebijakan mereka hadir dalam bentuk 

--------------------------------------------

Terlapor merupakan pemegang IT Telepon Seluler, 

Handheld) dan Komputer Tablet 

yang telah mendapatkan PI Telepon Seluler, Komputer 

) dan Komputer Tablet, sehingga 

erlapor tunduk pada persyaratan di atas dan wajib 

mendirikan industri Telepon Seluler, Komputer 

) dan Komputer Tablet. Dalam 

menjalankan kewajiban ini, maka Termohon kemudian 

melakukan penjajakan untuk bekerja sama dengan 

r belakang atau pengalaman di 

industri elektronika dan komputer, sehingga kemudian 

memutuskan untuk bekerja sama dengan PT Exa Nusa 

Persada, perusahaan dengan pengalaman merakit 

notebook dan komputer dengan merek Axioo. Kerjasama 

ini kemudian dilakukan dengan pengambilalihan 5,100 

saham dalam PT Axioo oleh Terlapor dari PT Exa Nusa 

Persada seharga Rp5.100.000.000 (lima miliar seratus 

) (“Pengambilalihan”) yang dituangkan dalam 

Perjanjian Jual Beli Saham antara PT Exa Nusa Persada 

wasembada Tbk tertanggal 29 April 

10). Jual beli tersebut kemudian berlaku 

efektif sejak 26 Mei 2015 dengan diterbitkannya surat 

oleh Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum 

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik 

: AHU-AH.01.03-0934819 perihal 

Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan 

PT Axioo International Indonesia. -----------------------------

Resiko Terlapor Tidak Mematuhi Pasal 8a Permendag 82/2012 ---

Menurut keterangan Karsan, saksi yang dihadirkan 

Terlapor di pemeriksaan oleh Majelis Komisi pada 

Kamis, 6 September 2018, ada konsekuensi berat yang 

harus dihadapi oleh Terlapor apabila tidak mematuhi 

hal yang disyaratkan dalam Pasal 8A Permendag 

sama mencoba 

mengembangkan industri telepon seluler Indonesia, di 

u kebijakan mereka hadir dalam bentuk 

------------  

Terlapor merupakan pemegang IT Telepon Seluler, 

) dan Komputer Tablet 

yang telah mendapatkan PI Telepon Seluler, Komputer 

) dan Komputer Tablet, sehingga 

erlapor tunduk pada persyaratan di atas dan wajib 

mendirikan industri Telepon Seluler, Komputer 

) dan Komputer Tablet. Dalam 

menjalankan kewajiban ini, maka Termohon kemudian 

melakukan penjajakan untuk bekerja sama dengan 

r belakang atau pengalaman di 

industri elektronika dan komputer, sehingga kemudian 

memutuskan untuk bekerja sama dengan PT Exa Nusa 

Persada, perusahaan dengan pengalaman merakit 

notebook dan komputer dengan merek Axioo. Kerjasama 

gan pengambilalihan 5,100 

PT Exa Nusa 

ar seratus 

) (“Pengambilalihan”) yang dituangkan dalam 

Perjanjian Jual Beli Saham antara PT Exa Nusa Persada 

wasembada Tbk tertanggal 29 April 

10). Jual beli tersebut kemudian berlaku 

efektif sejak 26 Mei 2015 dengan diterbitkannya surat 

oleh Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum 

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik 

0934819 perihal 

Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan 

-----------------------------  

---  

Menurut keterangan Karsan, saksi yang dihadirkan 

elis Komisi pada 

Kamis, 6 September 2018, ada konsekuensi berat yang 

harus dihadapi oleh Terlapor apabila tidak mematuhi 

hal yang disyaratkan dalam Pasal 8A Permendag 



 

7.3. Pengambilalihan Menyebabkan Terlapor Mengalami Kerugian 

Yang Besar

7.3.1.
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82/2012. Apabila Terlapor dianggap telah melanggar 

ketentuan Pasal 8A Permendag 82/2012, 

Kementerian Perdagangan dapat memberikan sanksi 

atau konsekuensi serius sehingga izin importir yang 

telah diterbitkan kepada Terlapor mungkin tidak dapat 

diperpanjang atau diterbitkan kembali oleh Kementerian 

Perdagangan. Mengingat Terlapor adalah per

terbuka yang sudah terdaftar di BEI dengan impor 

sebagai salah satu usaha utamanya, tentunya 

kehilangan izin importir ini akan berdampak besar pada 

performa bisnis Terlapor, harga saham Terlapor, dan 

juga para pemilik saham Terlapor di BEI. Apabila

tersebut terjadi, maka Terlapor mungkin akan terpaksa 

melakukan pemecatan atau pemutusan hubungan kerja 

dengan banyak pekerja mereka. Sebagaimana bisa 

dilihat di atas, apabila Terlapor tidak melakukan 

kewajibannya dalam Pasal 8A Permendag 82/2012, 

maka ada resiko yang besar yang dihadapi Terlapor.

Pengambilalihan Menyebabkan Terlapor Mengalami Kerugian 

Yang Besar --------------------------------

7.3.1. Setelah Pengambilalihan selesai dilaksanakan, Terlapor 

kemudian mulai membuat perencanaan pembangunan 

untuk memenuhi komitmen membangun ind

sebagaimana disyaratkan dalam Pasal 8A Permendag 

82/2012. Langkah yang diambil oleh Terlapor dalam 

rangka menjalankan komitmen pembangunan tersebut 

adalah dengan menyewa bangunan pabrik di Kawasan 

Industri Pulogadung, melakukan renovasi gedung, 

melakukan pembelian peralatan dan mesin, melakukan 

perekrutan dan pelatihan pekerja, dan juga melakukan 

pengurusan izin-izin yang diperlukan. Berdasarkan 

informasi yang diberikan Kuasa Terlapor, Syaiful Hayat, 

di pemeriksaan pada Kamis, 06 September 2018, jumla

biaya yang dikeluarkan Terlapor, termasuk biaya 

pembelian saham atau penyertaan modal yang disebut 

di atas adalah sebesar Rp9.877.927.239 (

SALINAN 

82/2012. Apabila Terlapor dianggap telah melanggar 

ketentuan Pasal 8A Permendag 82/2012, maka 

Kementerian Perdagangan dapat memberikan sanksi 

atau konsekuensi serius sehingga izin importir yang 

telah diterbitkan kepada Terlapor mungkin tidak dapat 

diperpanjang atau diterbitkan kembali oleh Kementerian 

Perdagangan. Mengingat Terlapor adalah perusahaan 

terbuka yang sudah terdaftar di BEI dengan impor 

sebagai salah satu usaha utamanya, tentunya 

kehilangan izin importir ini akan berdampak besar pada 

performa bisnis Terlapor, harga saham Terlapor, dan 

juga para pemilik saham Terlapor di BEI. Apabila hal 

tersebut terjadi, maka Terlapor mungkin akan terpaksa 

melakukan pemecatan atau pemutusan hubungan kerja 

dengan banyak pekerja mereka. Sebagaimana bisa 

dilihat di atas, apabila Terlapor tidak melakukan 

kewajibannya dalam Pasal 8A Permendag 82/2012, 

a ada resiko yang besar yang dihadapi Terlapor. -----

Pengambilalihan Menyebabkan Terlapor Mengalami Kerugian 

------------------------------------------------------------------

Setelah Pengambilalihan selesai dilaksanakan, Terlapor 

kemudian mulai membuat perencanaan pembangunan 

untuk memenuhi komitmen membangun industri 

sebagaimana disyaratkan dalam Pasal 8A Permendag 

82/2012. Langkah yang diambil oleh Terlapor dalam 

rangka menjalankan komitmen pembangunan tersebut 

adalah dengan menyewa bangunan pabrik di Kawasan 

Industri Pulogadung, melakukan renovasi gedung, 

ukan pembelian peralatan dan mesin, melakukan 

perekrutan dan pelatihan pekerja, dan juga melakukan 

izin yang diperlukan. Berdasarkan 

informasi yang diberikan Kuasa Terlapor, Syaiful Hayat, 

di pemeriksaan pada Kamis, 06 September 2018, jumlah 

biaya yang dikeluarkan Terlapor, termasuk biaya 

pembelian saham atau penyertaan modal yang disebut 

9.877.927.239 (sembilan miliar

82/2012. Apabila Terlapor dianggap telah melanggar 

maka 

Kementerian Perdagangan dapat memberikan sanksi 

atau konsekuensi serius sehingga izin importir yang 

telah diterbitkan kepada Terlapor mungkin tidak dapat 

diperpanjang atau diterbitkan kembali oleh Kementerian 

usahaan 

terbuka yang sudah terdaftar di BEI dengan impor 

sebagai salah satu usaha utamanya, tentunya 

kehilangan izin importir ini akan berdampak besar pada 

performa bisnis Terlapor, harga saham Terlapor, dan 

hal 

tersebut terjadi, maka Terlapor mungkin akan terpaksa 

melakukan pemecatan atau pemutusan hubungan kerja 

dengan banyak pekerja mereka. Sebagaimana bisa 

dilihat di atas, apabila Terlapor tidak melakukan 

kewajibannya dalam Pasal 8A Permendag 82/2012, 

-----  

Pengambilalihan Menyebabkan Terlapor Mengalami Kerugian 

--  

Setelah Pengambilalihan selesai dilaksanakan, Terlapor 

kemudian mulai membuat perencanaan pembangunan 

ustri 

sebagaimana disyaratkan dalam Pasal 8A Permendag 

82/2012. Langkah yang diambil oleh Terlapor dalam 

rangka menjalankan komitmen pembangunan tersebut 

adalah dengan menyewa bangunan pabrik di Kawasan 

Industri Pulogadung, melakukan renovasi gedung, 

ukan pembelian peralatan dan mesin, melakukan 

perekrutan dan pelatihan pekerja, dan juga melakukan 

izin yang diperlukan. Berdasarkan 

informasi yang diberikan Kuasa Terlapor, Syaiful Hayat, 

h 

biaya yang dikeluarkan Terlapor, termasuk biaya 

pembelian saham atau penyertaan modal yang disebut 

miliar 
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delapan ratus tujuh puluh juta sembilan ratus dua puluh 

tujuh ribu dua ratus tiga puluh sembilan 

7.3.2. Namun setelah investasi yang amat besar telah 

dilakukan oleh Terlapor, ketentuan Pasal 8A Permendag 

82/2012 kemudian dihapus dalam Peraturan Menteri 

Perdagangan Republik Indonesia Nomor 41/M

DAG/PER/5/2016 tentang Perubahan Ketiga atas 

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 82/M

DAG/PER/12/2012 tentang Ketentuan Impor Telepon 

Seluler, Komputer Genggam (

Tablet (“Permendag 41/2016”).

7.3.3. Karena dihapuskannya persyaratan dalam Pasal 8A 

Permendag 82/2012 ini, maka Terlapor tidak lagi 

memiliki kepentingan bisnis lainnya terhadap PT Axioo. 

Terlapor kemudian akhirnya memutuskan untuk 

menjual kembali saham yang mereka miliki dalam 

PT Axioo kepada PT Exa Nusa Persada, namun kali ini 

dengan harga jual yang jauh

Rp658.645.704,43 (enam ratus lima puluh delapan juta 

enam ratus empat puluh lima ribu tujuh ratus empat 

koma empat puluh tiga Rupiah

nilai jual sebesar Rp4.441.354.295,57 (

empat ratus empat puluh satu juta ti

empat ribu dua ratus sembi

tujuh rupiah). --------------------------------

Bahwa Pasal 28 Uu 5/1999 Tidak Berlaku Pada Pengambilalihan

7.4.1. Bahwa Pasal 28 ayat (2) UU 5/1999 melarang pelaku 

usaha melakukan pengambilalihan suatu perusahaan 

“apabila tindakan tersebut dapat mengakibatkan 

terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha 

tidak sehat”. Bahwa kewajiban pelaporan kepada KPPU 

RI muncul dalam Pasal 29 UU 5/1999, yang 

menyatakan bahwa “Penggabungan atau peleburan 

badan usaha, atau pengam

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 yang berakibat 

nilai aset dan atau nilai penjualannya melebihi jumlah 

SALINAN 

delapan ratus tujuh puluh juta sembilan ratus dua puluh 

dua ratus tiga puluh sembilan rupiah). -----------

Namun setelah investasi yang amat besar telah 

dilakukan oleh Terlapor, ketentuan Pasal 8A Permendag 

82/2012 kemudian dihapus dalam Peraturan Menteri 

Perdagangan Republik Indonesia Nomor 41/M-

DAG/PER/5/2016 tentang Perubahan Ketiga atas 

nteri Perdagangan Nomor 82/M-

DAG/PER/12/2012 tentang Ketentuan Impor Telepon 

Seluler, Komputer Genggam (Handheld) dan Komputer 

Tablet (“Permendag 41/2016”). --------------------------------

Karena dihapuskannya persyaratan dalam Pasal 8A 

Permendag 82/2012 ini, maka Terlapor tidak lagi 

miliki kepentingan bisnis lainnya terhadap PT Axioo. 

Terlapor kemudian akhirnya memutuskan untuk 

menjual kembali saham yang mereka miliki dalam 

PT Axioo kepada PT Exa Nusa Persada, namun kali ini 

dengan harga jual yang jauh lebih rendah yaitu sebesar 

enam ratus lima puluh delapan juta 

enam ratus empat puluh lima ribu tujuh ratus empat 

koma empat puluh tiga Rupiah), atau dengan kerugian 

nilai jual sebesar Rp4.441.354.295,57 (empat miliar 

empat ratus empat puluh satu juta tiga ratus lima puluh 

empat ribu dua ratus sembilan puluh lima koma lima 

-----------------------------------------------------

Bahwa Pasal 28 Uu 5/1999 Tidak Berlaku Pada Pengambilalihan

Bahwa Pasal 28 ayat (2) UU 5/1999 melarang pelaku 

pengambilalihan suatu perusahaan 

tindakan tersebut dapat mengakibatkan 

terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha 

tidak sehat”. Bahwa kewajiban pelaporan kepada KPPU 

RI muncul dalam Pasal 29 UU 5/1999, yang 

menyatakan bahwa “Penggabungan atau peleburan 

badan usaha, atau pengambilalihan saham 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 yang berakibat 

nilai aset dan atau nilai penjualannya melebihi jumlah 

delapan ratus tujuh puluh juta sembilan ratus dua puluh 

-----------  

Namun setelah investasi yang amat besar telah 

dilakukan oleh Terlapor, ketentuan Pasal 8A Permendag 

82/2012 kemudian dihapus dalam Peraturan Menteri 

-

DAG/PER/5/2016 tentang Perubahan Ketiga atas 

-

DAG/PER/12/2012 tentang Ketentuan Impor Telepon 

) dan Komputer 

--------------------------------  

Karena dihapuskannya persyaratan dalam Pasal 8A 

Permendag 82/2012 ini, maka Terlapor tidak lagi 

miliki kepentingan bisnis lainnya terhadap PT Axioo. 

Terlapor kemudian akhirnya memutuskan untuk 

menjual kembali saham yang mereka miliki dalam                  

PT Axioo kepada PT Exa Nusa Persada, namun kali ini 

itu sebesar 

enam ratus lima puluh delapan juta 

enam ratus empat puluh lima ribu tujuh ratus empat 

kerugian 

ar 

ga ratus lima puluh 

lan puluh lima koma lima 

---------------------  

Bahwa Pasal 28 Uu 5/1999 Tidak Berlaku Pada Pengambilalihan   

Bahwa Pasal 28 ayat (2) UU 5/1999 melarang pelaku 

pengambilalihan suatu perusahaan 

tindakan tersebut dapat mengakibatkan 

terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha 

tidak sehat”. Bahwa kewajiban pelaporan kepada KPPU 

RI muncul dalam Pasal 29 UU 5/1999, yang 

menyatakan bahwa “Penggabungan atau peleburan 

bilalihan saham 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 yang berakibat 

nilai aset dan atau nilai penjualannya melebihi jumlah 
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tertentu, wajib diberitahukan kepada Komisi, selambat

lambatnya 30 (tiga puluh

penggabungan, peleburan, atau penga

tersebut.”  --------------------------------

7.4.2. Sebagaimana bisa dilihat di atas, kewajiban pelaporan 

kepada KPPU RI mengenai suatu pengambilihan saham 

yang berakibat nilai aset atau nilai penjualan melebihi 

jumlah tertentu hanya wajib dilakukan sehubungan 

dengan pengambilalihan 

terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha 

tidak sehat”. Hal ini tentunya sejalan dengan tugas 

pokok KPPU untuk mencegah terjadinya persaingan 

yang tidak sehat. Transaksi pengambilalihan ini juga 

telah dilaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan (“OJK”) 

dan BEI, mengingat status Terlapor sebagai perusahaan 

terbuka, sesuai Bukti Tambahan Terlapor 

Tambahan Terlapor - 2. Fakta ini membuktikan bahwa 

dalam hal pelaporan Terlapor adalah pelaku usaha yang 

mematuhi hukum. Menurut pemahaman Terlapor, 

sebagai pelaku usaha Terlapor telah memenuhi 

ketentuan peraturan perundang

berkaitan dengan pelaporan atas transaksi dimaksud.

7.4.3. Secara faktual, Pengambilalihan yang dilakukan tidak 

menimbulkan masalah persain

berlaku efektif, sebagaimana diterangkan Terlapor 

dalam pemeriksaan Majelis Komisi pada 06 September 

2018, Terlapor tetap menguasai pasar secara minoritas, 

sehingga tidak mencapai 30% pangsa pasar.

7.4.4. Selain itu, KPPU RI dalam Pendapat Kom

Persaingan Usaha Nomor 10/KPPU

tentang Pengambilalihan Saham PT Axioo Internasional 

Indonesia oleh PT Erajaya Swasembada Tbk tertanggal 

20 Januari 2018 (Bukti T

telah menyatakan sebagai berikut :

“Berdasarkan kesimpulan di atas, Komisi berpendapat tidak 

terdapat dugaan persaingan usaha tidak sehat yang 

diakibatkan Pengambilalihan (Akuisisi) Saham Perusahaan 

SALINAN 

tertentu, wajib diberitahukan kepada Komisi, selambat-

tiga puluh) hari sejak tanggal 

penggabungan, peleburan, atau pengambilalihan 

---------------------------------------------------------

Sebagaimana bisa dilihat di atas, kewajiban pelaporan 

kepada KPPU RI mengenai suatu pengambilihan saham 

yang berakibat nilai aset atau nilai penjualan melebihi 

jumlah tertentu hanya wajib dilakukan sehubungan 

dengan pengambilalihan yang “dapat mengakibatkan 

terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha 

tidak sehat”. Hal ini tentunya sejalan dengan tugas 

pokok KPPU untuk mencegah terjadinya persaingan 

yang tidak sehat. Transaksi pengambilalihan ini juga 

Otoritas Jasa Keuangan (“OJK”) 

dan BEI, mengingat status Terlapor sebagai perusahaan 

terbuka, sesuai Bukti Tambahan Terlapor - 1 dan Bukti 

2. Fakta ini membuktikan bahwa 

dalam hal pelaporan Terlapor adalah pelaku usaha yang 

kum. Menurut pemahaman Terlapor, 

sebagai pelaku usaha Terlapor telah memenuhi 

ketentuan peraturan perundang-undangan yang 

berkaitan dengan pelaporan atas transaksi dimaksud. ---

Secara faktual, Pengambilalihan yang dilakukan tidak 

menimbulkan masalah persaingan, sebab setelah 

berlaku efektif, sebagaimana diterangkan Terlapor 

dalam pemeriksaan Majelis Komisi pada 06 September 

2018, Terlapor tetap menguasai pasar secara minoritas, 

sehingga tidak mencapai 30% pangsa pasar. ---------------

Selain itu, KPPU RI dalam Pendapat Komisi Pengawas 

Persaingan Usaha Nomor 10/KPPU-PAT/II/2018 

tentang Pengambilalihan Saham PT Axioo Internasional 

Indonesia oleh PT Erajaya Swasembada Tbk tertanggal 

20 Januari 2018 (Bukti T-8) (“Pendapat KPPU”) juga 

telah menyatakan sebagai berikut : --------------------------

rkan kesimpulan di atas, Komisi berpendapat tidak 

terdapat dugaan persaingan usaha tidak sehat yang 

diakibatkan Pengambilalihan (Akuisisi) Saham Perusahaan 

-

) hari sejak tanggal 

mbilalihan 

-------------------------  

Sebagaimana bisa dilihat di atas, kewajiban pelaporan 

kepada KPPU RI mengenai suatu pengambilihan saham 

yang berakibat nilai aset atau nilai penjualan melebihi 

jumlah tertentu hanya wajib dilakukan sehubungan 

yang “dapat mengakibatkan 

terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha 

tidak sehat”. Hal ini tentunya sejalan dengan tugas 

pokok KPPU untuk mencegah terjadinya persaingan 

yang tidak sehat. Transaksi pengambilalihan ini juga 

Otoritas Jasa Keuangan (“OJK”) 

dan BEI, mengingat status Terlapor sebagai perusahaan 

1 dan Bukti 

2. Fakta ini membuktikan bahwa 

dalam hal pelaporan Terlapor adalah pelaku usaha yang 

kum. Menurut pemahaman Terlapor, 

sebagai pelaku usaha Terlapor telah memenuhi 

undangan yang 

---   

Secara faktual, Pengambilalihan yang dilakukan tidak 

gan, sebab setelah 

berlaku efektif, sebagaimana diterangkan Terlapor 

dalam pemeriksaan Majelis Komisi pada 06 September 

2018, Terlapor tetap menguasai pasar secara minoritas, 

---------------  

isi Pengawas 

PAT/II/2018 

tentang Pengambilalihan Saham PT Axioo Internasional 

Indonesia oleh PT Erajaya Swasembada Tbk tertanggal 

8) (“Pendapat KPPU”) juga 

--------------------------  

rkan kesimpulan di atas, Komisi berpendapat tidak 

terdapat dugaan persaingan usaha tidak sehat yang 

diakibatkan Pengambilalihan (Akuisisi) Saham Perusahaan              
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PT Axioo International Indonesia oleh PT Erajaya Swasembada 

Tbk.” --------------------------------

7.4.5. Sebagaimana diterangkan oleh corporate secretary 

Terlapor Ibu Amelia Allen yang hadir dalam Pemeriksaan 

Lanjutan pada 06 September 2018, beliau mengetahui 

adanya kewajiban lapor atau pemberitahuan pra

pengambilalihan secara sukarela (konsultasi) kepada 

KPPU, jika suatu transa

menimbulkan monopoli atau persiangan usaha tidak 

sehat atau dilakukan bukan bertujuan untuk 

menjalankan peraturan perundang

berlaku. Pengambilalihan ini tidak dilaporkan kepada 

KPPU, karena selain alasan diatas,  Terl

melakukan pelaporan secara formal kepada otoritas 

yang mengawasi secara langsung kegiatan mereka 

sebagai perusahaan terbuka, yaitu BEI dan OJK. 

Terhadap laporan Terlapor tersebut, pihak pengawas 

baik BEI maupun OJK tidak memberikan teguran atau 

peringatan bahwa Pengambilalihan berpotensi 

menimbulkan persaingan usaha yang tidak sehat.

7.4.6. Berdasarkan hal di atas, karena isi Pasal 28 ayat (2) UU 

5/2009 tidak ditemukan dalam Pengambilalihan, maka 

ketentuan Pasal 29 UU 5/2009 jo. Pasal 5 PP 57/2010 

tidak dapat diterapkan terhadap Terlapor.

Bahwa Terlapor Tidak Pernah Melakukan Atau Berniat 

Melakukan Monopoli Ataupun Tindakan 

Lainnya; --------------------------------

7.5.1. Bahwa benar tidak ada satupun niatan dari Terlapor 

untuk melakukan tindakan monopoli ataupun tindaka

Unfair Competition lainnya.

7.5.2. Bahwa hal inipun diakui oleh KPPU RI dalam Pendapat 

KPPU sebagaimana disebut di atas, di mana diakui 

sendiri oleh KPPU bahwa Terlapor tidak terbukti telah 

melakukan adanya monopoli atau menimbulkan 

persaingan usaha tidak seha

7.5.3. Bahwa juga sebagaimana dijelaskan di atas segala 

tindakan Pengambilalihan diambil oleh Terlapor 

SALINAN 

PT Axioo International Indonesia oleh PT Erajaya Swasembada 

---------------------------------------------------------------------

kan oleh corporate secretary 

Terlapor Ibu Amelia Allen yang hadir dalam Pemeriksaan 

Lanjutan pada 06 September 2018, beliau mengetahui 

adanya kewajiban lapor atau pemberitahuan pra-

pengambilalihan secara sukarela (konsultasi) kepada 

KPPU, jika suatu transaksi tersebut diduga akan 

menimbulkan monopoli atau persiangan usaha tidak 

sehat atau dilakukan bukan bertujuan untuk 

menjalankan peraturan perundang-undangan yang 

berlaku. Pengambilalihan ini tidak dilaporkan kepada 

KPPU, karena selain alasan diatas,  Terlapor telah 

melakukan pelaporan secara formal kepada otoritas 

yang mengawasi secara langsung kegiatan mereka 

sebagai perusahaan terbuka, yaitu BEI dan OJK. 

Terhadap laporan Terlapor tersebut, pihak pengawas 

baik BEI maupun OJK tidak memberikan teguran atau 

peringatan bahwa Pengambilalihan berpotensi 

menimbulkan persaingan usaha yang tidak sehat. --------

Berdasarkan hal di atas, karena isi Pasal 28 ayat (2) UU 

5/2009 tidak ditemukan dalam Pengambilalihan, maka 

ketentuan Pasal 29 UU 5/2009 jo. Pasal 5 PP 57/2010 

ak dapat diterapkan terhadap Terlapor. ------------------

Bahwa Terlapor Tidak Pernah Melakukan Atau Berniat 

Melakukan Monopoli Ataupun Tindakan Unfair Competition

---------------------------------------------------------------------

benar tidak ada satupun niatan dari Terlapor 

untuk melakukan tindakan monopoli ataupun tindakan 

Unfair Competition lainnya. ------------------------------------

Bahwa hal inipun diakui oleh KPPU RI dalam Pendapat 

KPPU sebagaimana disebut di atas, di mana diakui 

sendiri oleh KPPU bahwa Terlapor tidak terbukti telah 

melakukan adanya monopoli atau menimbulkan 

persaingan usaha tidak sehat.---------------------------------

Bahwa juga sebagaimana dijelaskan di atas segala 

tindakan Pengambilalihan diambil oleh Terlapor 

PT Axioo International Indonesia oleh PT Erajaya Swasembada 

-----  

kan oleh corporate secretary 

Terlapor Ibu Amelia Allen yang hadir dalam Pemeriksaan 

Lanjutan pada 06 September 2018, beliau mengetahui 

-

pengambilalihan secara sukarela (konsultasi) kepada 

ksi tersebut diduga akan 

menimbulkan monopoli atau persiangan usaha tidak 

sehat atau dilakukan bukan bertujuan untuk 

undangan yang 

berlaku. Pengambilalihan ini tidak dilaporkan kepada 

apor telah 

melakukan pelaporan secara formal kepada otoritas 

yang mengawasi secara langsung kegiatan mereka 

sebagai perusahaan terbuka, yaitu BEI dan OJK. 

Terhadap laporan Terlapor tersebut, pihak pengawas 

baik BEI maupun OJK tidak memberikan teguran atau 

peringatan bahwa Pengambilalihan berpotensi 

--------   

Berdasarkan hal di atas, karena isi Pasal 28 ayat (2) UU 

5/2009 tidak ditemukan dalam Pengambilalihan, maka 

ketentuan Pasal 29 UU 5/2009 jo. Pasal 5 PP 57/2010 

------------------  

Bahwa Terlapor Tidak Pernah Melakukan Atau Berniat 

Unfair Competition 

-----  

benar tidak ada satupun niatan dari Terlapor 

n 

----  

Bahwa hal inipun diakui oleh KPPU RI dalam Pendapat 

KPPU sebagaimana disebut di atas, di mana diakui 

sendiri oleh KPPU bahwa Terlapor tidak terbukti telah 

melakukan adanya monopoli atau menimbulkan 

-  

Bahwa juga sebagaimana dijelaskan di atas segala 

tindakan Pengambilalihan diambil oleh Terlapor 
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Permendag 82/2012 jo. Permendag 38/2013 jo. 

Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia 

No.48/M-DAG/PER/8/2014 tentang Perubahan Kedua 

atas Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia 

No. 82/M-DAG/PER/12/2012 tentang Ketentuan Impor 

Telepon Seluler, Komputer Genggam (Handheld) dan 

Komputer Tablet (Permendag 48/2014) Jo. Permendag 

41/2016 (Bukti T-3 s.d T-

Permendag 82/2012 yang ditambahkan dalam 

Permendag 38/2013 menyatakan sebagai berikut:

“IT Telepon Seluler, Komputer Genggam (hand

Komputer tablet yang mendapat PI Telepon Seluler, Komputer 

Genggam (handheld) dan Komputer tablet berdasarkan 

penunjukkan dari pabrik di luar negeri wajib mendirikan 

industri Telepon Seluler, Komputer Genggam (hand

Komputer tablet dalam waktu paling lama 3 (tiga) tahun 

terhitung sejak tanggal diterbitkannya penetapan sebagai IT 

Telepon Seluler, Komputer Genggam (hand

tablet”   --------------------------------

7.5.4. Hal ini juga dibuktikan dan dikonfirmasikan dalam 

keterangan saksi Karsan selaku Kasubdit Barang 

Konsumsi, Direktorat Impor Ditjen Perdagangan Luar 

Negeri, Kementerian Perdagangan Republik Indonesia 

(“Kemendag RI”) yang juga menyata

Pengambilalihan PT Axioo juga merupakan pelaksanaan 

atas peraturan dalam Pasal 8A Permendag 38/2013.

7.5.5. Bahwa pada dasarnya menurut saksi Karsan, tindakan 

yang dilakukan oleh Terlapor sudah berdasarkan 

konsultasi dan diskusi dengan pihak Kemenda

mana Terlapor selaku pemegang ijin impor adalah salah 

satu perusahaan yang sangat kooperatif dengan 

berbagai stakeholder, baik itu Kemendag RI, OJK dan 

lembaga lainnya yang berkaitan.

7.5.6. Bahwa berdasarkan keterangan saksi Karsan, Terlapor 

adalah perusahaan yang kooperatif dan salah satu 

perusahaan yang memililki inisiatif dalam menjalankan 

SALINAN 

Permendag 82/2012 jo. Permendag 38/2013 jo. 

Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia 

DAG/PER/8/2014 tentang Perubahan Kedua 

enteri Perdagangan Republik Indonesia 

DAG/PER/12/2012 tentang Ketentuan Impor 

Telepon Seluler, Komputer Genggam (Handheld) dan 

Komputer Tablet (Permendag 48/2014) Jo. Permendag 

-5). Lebih spesifiknya, Pasal 8A 

2012 yang ditambahkan dalam 

Permendag 38/2013 menyatakan sebagai berikut: --------

“IT Telepon Seluler, Komputer Genggam (handheld) dan 

Komputer tablet yang mendapat PI Telepon Seluler, Komputer 

) dan Komputer tablet berdasarkan 

abrik di luar negeri wajib mendirikan 

industri Telepon Seluler, Komputer Genggam (handheld) dan 

Komputer tablet dalam waktu paling lama 3 (tiga) tahun 

terhitung sejak tanggal diterbitkannya penetapan sebagai IT 

Telepon Seluler, Komputer Genggam (handheld) dan Komputer 

-----------------------------------------------------------------

Hal ini juga dibuktikan dan dikonfirmasikan dalam 

keterangan saksi Karsan selaku Kasubdit Barang 

Konsumsi, Direktorat Impor Ditjen Perdagangan Luar 

Negeri, Kementerian Perdagangan Republik Indonesia 

(“Kemendag RI”) yang juga menyatakan tindakan 

Pengambilalihan PT Axioo juga merupakan pelaksanaan 

atas peraturan dalam Pasal 8A Permendag 38/2013. -----

Bahwa pada dasarnya menurut saksi Karsan, tindakan 

yang dilakukan oleh Terlapor sudah berdasarkan 

konsultasi dan diskusi dengan pihak Kemendag RI di 

mana Terlapor selaku pemegang ijin impor adalah salah 

satu perusahaan yang sangat kooperatif dengan 

berbagai stakeholder, baik itu Kemendag RI, OJK dan 

lembaga lainnya yang berkaitan. ------------------------------

Bahwa berdasarkan keterangan saksi Karsan, Terlapor 

sahaan yang kooperatif dan salah satu 

perusahaan yang memililki inisiatif dalam menjalankan 

Permendag 82/2012 jo. Permendag 38/2013 jo. 

Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia 

DAG/PER/8/2014 tentang Perubahan Kedua 

enteri Perdagangan Republik Indonesia 

DAG/PER/12/2012 tentang Ketentuan Impor 

Telepon Seluler, Komputer Genggam (Handheld) dan 

Komputer Tablet (Permendag 48/2014) Jo. Permendag 

5). Lebih spesifiknya, Pasal 8A 

2012 yang ditambahkan dalam 

--------  

) dan 

Komputer tablet yang mendapat PI Telepon Seluler, Komputer 

) dan Komputer tablet berdasarkan 

abrik di luar negeri wajib mendirikan 

) dan 

Komputer tablet dalam waktu paling lama 3 (tiga) tahun 

terhitung sejak tanggal diterbitkannya penetapan sebagai IT 

dan Komputer 

-  

Hal ini juga dibuktikan dan dikonfirmasikan dalam 

keterangan saksi Karsan selaku Kasubdit Barang 

Konsumsi, Direktorat Impor Ditjen Perdagangan Luar 

Negeri, Kementerian Perdagangan Republik Indonesia 

kan tindakan 

Pengambilalihan PT Axioo juga merupakan pelaksanaan 

-----  

Bahwa pada dasarnya menurut saksi Karsan, tindakan 

yang dilakukan oleh Terlapor sudah berdasarkan 

di 

mana Terlapor selaku pemegang ijin impor adalah salah 

satu perusahaan yang sangat kooperatif dengan 

berbagai stakeholder, baik itu Kemendag RI, OJK dan 

------------------------------  

Bahwa berdasarkan keterangan saksi Karsan, Terlapor 

sahaan yang kooperatif dan salah satu 

perusahaan yang memililki inisiatif dalam menjalankan 
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peraturan perundang-undangan, salah satunya 

Permendag 82/2012. --------------------------------

7.5.7. Bahwa sebagai perusahaan yang selalu berusaha 

kooperatif dan bertujuan ikut memakmurkan bangsa 

sungguh tidak ada satupun niat dari Terlapor untuk 

mencoba-coba bahkan melakukan tindakan

melanggar hukum dalam bentuk apapun. 

Bahwa Dalam Pengambilalihan Saham P

Memiliki Niat Merugikan Perdagangan Di Indonesia Atau 

Pengusaha Sejenis Lainnya --------------------------------

7.6.1. Bahwa Terlapor melalui perwakilannya Bapak Syaiful 

Hayat selaku perwakilan direksi dan Amelia Allen selaku 

perwakilan dari Tim Legal dan Corporate Secretary 

dalam keterangannya di muka persidangan jelas 

menyatakan bahwa  Terlapor hanyalah m

kurang dari 30% (tiga puluh persen

di Indonesia. Selain itu, dalam menjalankan bisnisnya 

selalu berkonsultasi dengan rekan di OJK, BEI dan juga 

berbagai Kementerian seperti Kementerian Perdagangan, 

Kementerian Perindustrian, d

Riset dan Teknologi, dan lembaga lainnya yang 

berkaitan. --------------------------------

7.6.2. Bahwa dalam menjalankan bisnisnya, Terlapor 

melakukan segala upaya untuk memenuhi seluruh 

ketentuan yang berlaku atas bisnisnya, hal ini juga 

terkonfirmasi dalam keterangan

Kementerian Perdagangan yang menyatakan bahwa 

Terlapor adalah salah satu perusahaan yang sangat 

kooperatif dan mengikuti segala aturan

berlaku pada diri Terlapor.

7.6.3. Bahwa terlapor selalu melihat segala ketentuan 

perudang-udangan yang berkaitan atasnya seperti 

pelaporan ke OJK, pelaporan ke Bursa bahkan 

terlaporpun sudah mengikuti dan membaca regulasi di 

KPPU.  --------------------------------

SALINAN 

undangan, salah satunya 

--------------------------------------------

Bahwa sebagai perusahaan yang selalu berusaha 

kooperatif dan bertujuan ikut memakmurkan bangsa 

uh tidak ada satupun niat dari Terlapor untuk 

coba bahkan melakukan tindakan-tindakan 

melanggar hukum dalam bentuk apapun.  ------------------

lam Pengambilalihan Saham PT Axioo Terlapor Tidak 

Memiliki Niat Merugikan Perdagangan Di Indonesia Atau 

-----------------------------------------------

Bahwa Terlapor melalui perwakilannya Bapak Syaiful 

Hayat selaku perwakilan direksi dan Amelia Allen selaku 

perwakilan dari Tim Legal dan Corporate Secretary 

dalam keterangannya di muka persidangan jelas 

menyatakan bahwa  Terlapor hanyalah menguasai 

tiga puluh persen) pangsa pasar gadget 

di Indonesia. Selain itu, dalam menjalankan bisnisnya 

selalu berkonsultasi dengan rekan di OJK, BEI dan juga 

berbagai Kementerian seperti Kementerian Perdagangan, 

Kementerian Perindustrian, dan (saat itu) Kementerian 

Riset dan Teknologi, dan lembaga lainnya yang 

---------------------------------------------------------

Bahwa dalam menjalankan bisnisnya, Terlapor 

melakukan segala upaya untuk memenuhi seluruh 

ketentuan yang berlaku atas bisnisnya, hal ini juga 

terkonfirmasi dalam keterangan saksi Karsan dari 

Kementerian Perdagangan yang menyatakan bahwa 

Terlapor adalah salah satu perusahaan yang sangat 

kooperatif dan mengikuti segala aturan-aturan yang 

berlaku pada diri Terlapor. -------------------------------------

Bahwa terlapor selalu melihat segala ketentuan 

an yang berkaitan atasnya seperti 

pelaporan ke OJK, pelaporan ke Bursa bahkan 

terlaporpun sudah mengikuti dan membaca regulasi di 

-------------------------------------------------------------

undangan, salah satunya 

------------  

Bahwa sebagai perusahaan yang selalu berusaha 

kooperatif dan bertujuan ikut memakmurkan bangsa 

uh tidak ada satupun niat dari Terlapor untuk 

tindakan 

------------------  

Axioo Terlapor Tidak 

Memiliki Niat Merugikan Perdagangan Di Indonesia Atau 

---------------  

Bahwa Terlapor melalui perwakilannya Bapak Syaiful 

Hayat selaku perwakilan direksi dan Amelia Allen selaku 

perwakilan dari Tim Legal dan Corporate Secretary 

dalam keterangannya di muka persidangan jelas 

enguasai 

) pangsa pasar gadget 

di Indonesia. Selain itu, dalam menjalankan bisnisnya 

selalu berkonsultasi dengan rekan di OJK, BEI dan juga 

berbagai Kementerian seperti Kementerian Perdagangan, 

an (saat itu) Kementerian 

Riset dan Teknologi, dan lembaga lainnya yang 

-------------------------  

Bahwa dalam menjalankan bisnisnya, Terlapor 

melakukan segala upaya untuk memenuhi seluruh 

ketentuan yang berlaku atas bisnisnya, hal ini juga 

saksi Karsan dari 

Kementerian Perdagangan yang menyatakan bahwa 

Terlapor adalah salah satu perusahaan yang sangat 

aturan yang 

-----  

Bahwa terlapor selalu melihat segala ketentuan 

an yang berkaitan atasnya seperti 

pelaporan ke OJK, pelaporan ke Bursa bahkan 

terlaporpun sudah mengikuti dan membaca regulasi di 

-----------------------------  
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7.6.4. Bahwa Terlapor sendiri kapan saja sepanjang diminta 

dan diwajibkan melaporkan tindakan hukumnya dalam 

pengambilalihan saham        PT Axioo, bahkan setelah 

dilakukannya transaksi serta legalitas dari 

pengambilalihan saham atau akuisisi PT Axioo pasti 

dijalankan. --------------------------------

7.6.5. Bahwa tindakan Terlapor dalam mengambil alih saham 

PT Axioo pada intinya adalah menjalankan Pasal 8A 

Permendag 38/M-DAG/PER/8/2013 dimana demi 

menjaga ijin impor terdaftar milik Terlapor.

Bahwa Pengecualian Dalam Pasal 50 Huruf A U

Berlaku Pada Pengambilalihan; --------------------------------

7.7.1. Bahwa Pengambilalihan PT Axioo merupakan tindakan 

yang wajib dijalankan oleh Terlapor demi mem

peraturan perundang-undangan yaitu Pasal 8A 

Permendag 82/2012 jo. Permendag 38/2013 yang 

mengatur sebagai berikut:

“IT Telepon Seluler, Komputer Genggam (hand

Komputer tablet yang mendapat PI Telepon Seluler, Komputer 

Genggam (handheld) dan 

penunjukkan dari pabrik di luar negeri wajib mendirikan 

industri Telepon Seluler, Komputer Genggam (hand

Komputer tablet dalam waktu paling lama 3 (tiga) tahun 

terhitung sejak tanggal diterbitkannya penetapan sebagai I

Telepon Seluler, Komputer Genggam (hand

tablet”   --------------------------------

7.7.2. Bahwa selaku importir berdasarkan Permendag 38/M

DAG/PER/8/2013, Terlapor wajib melaksanakan 

perintah perundang-undangan tersebut. Dalam frasa 

mengingat dalam Permendag 38/2013, jelas b

Permendag tersebut merupakan turunan/pelaksanaan 

dari: --------------------------------

“Mengingat:1…….    --------------------------------

2…….     --------------------------------

5. Undang-undang Nomor 5 tahun 1999 tentang 

Larangan Praktek Monopoli dan 

Tidak Sehat (Lembaran Negara Republik Indonesia 

SALINAN 

Bahwa Terlapor sendiri kapan saja sepanjang diminta 

dan diwajibkan melaporkan tindakan hukumnya dalam 

saham        PT Axioo, bahkan setelah 

dilakukannya transaksi serta legalitas dari 

pengambilalihan saham atau akuisisi PT Axioo pasti 

--------------------------------------------------------

Bahwa tindakan Terlapor dalam mengambil alih saham 

PT Axioo pada intinya adalah menjalankan Pasal 8A 

DAG/PER/8/2013 dimana demi 

menjaga ijin impor terdaftar milik Terlapor. -----------------

ualian Dalam Pasal 50 Huruf A UU 5/1999 

------------------------------------------

Bahwa Pengambilalihan PT Axioo merupakan tindakan 

yang wajib dijalankan oleh Terlapor demi memenuhi 

undangan yaitu Pasal 8A 

Permendag 82/2012 jo. Permendag 38/2013 yang 

mengatur sebagai berikut: -------------------------------------

“IT Telepon Seluler, Komputer Genggam (handheld) dan 

Komputer tablet yang mendapat PI Telepon Seluler, Komputer 

 Komputer tablet berdasarkan 

penunjukkan dari pabrik di luar negeri wajib mendirikan 

industri Telepon Seluler, Komputer Genggam (handheld) dan 

Komputer tablet dalam waktu paling lama 3 (tiga) tahun 

terhitung sejak tanggal diterbitkannya penetapan sebagai IT 

Telepon Seluler, Komputer Genggam (handheld) dan Komputer 

-----------------------------------------------------------------  

Bahwa selaku importir berdasarkan Permendag 38/M-

DAG/PER/8/2013, Terlapor wajib melaksanakan 

undangan tersebut. Dalam frasa 

mengingat dalam Permendag 38/2013, jelas bahwa 

Permendag tersebut merupakan turunan/pelaksanaan 

----------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------

----------------------------------------------------

undang Nomor 5 tahun 1999 tentang 

Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha 

ehat (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Bahwa Terlapor sendiri kapan saja sepanjang diminta 

dan diwajibkan melaporkan tindakan hukumnya dalam 

saham        PT Axioo, bahkan setelah 

dilakukannya transaksi serta legalitas dari 

pengambilalihan saham atau akuisisi PT Axioo pasti 

------------------------  

Bahwa tindakan Terlapor dalam mengambil alih saham 

PT Axioo pada intinya adalah menjalankan Pasal 8A 

DAG/PER/8/2013 dimana demi 

-----------------  

5/1999 

----------  

Bahwa Pengambilalihan PT Axioo merupakan tindakan 

enuhi 

undangan yaitu Pasal 8A 

Permendag 82/2012 jo. Permendag 38/2013 yang 

-----  

) dan 

Komputer tablet yang mendapat PI Telepon Seluler, Komputer 

Komputer tablet berdasarkan 

penunjukkan dari pabrik di luar negeri wajib mendirikan 

) dan 

Komputer tablet dalam waktu paling lama 3 (tiga) tahun 

T 

) dan Komputer 

 

-

DAG/PER/8/2013, Terlapor wajib melaksanakan 

undangan tersebut. Dalam frasa 

ahwa 

Permendag tersebut merupakan turunan/pelaksanaan 

--------------------------------  

-------------------  

--------------------    

undang Nomor 5 tahun 1999 tentang 

saha 

ehat (Lembaran Negara Republik Indonesia 



 

7.7.3.

7.7.4.

7.7.5.

 

- 78 - 

tahun 1999 Nomor 33, 

Negara Republik Indonesia Nomor 3806);”

7.7.3. Bahwa pengertian dari frase peraturan perundang

undangan dimuat dalam ketentuan umum Pasal 1 

angka 2 UU No 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan 

Peraturan Perundang-undangan (“UU 12/2011”) yang 

menyatakan sebagai berikut: “Peraturan Perundang

undangan adalah peraturan tertulis yang memuat 

norma hukum yang mengikat secara umum dan 

dibentuk atau ditetapkan oleh lembaga negara atau 

pejabat yang berwenang melalui prosedur yang 

ditetapkan dalam Peraturan Perun

Berdasarkan definisi ini dan juga ketentuan lain dalam 

UU 12/2011, UU 5/1999, PP 57/2010 dan juga 

Permendag 82/2012 termasuk dalam peraturan 

perundang-undangan. --------------------------------

7.7.4. Meskipun Permendag 38/2013 jelas merujuk pada UU 

12/2011 yang merupakan sumber

lahirnya KPPU sendiri, maka sangatlah disayangkan 

bahwa dalam Laporan Keterlambatan Pemberitahuan 

tanggal 10 Agustus 2018 yang disusun oleh Deputi 

Bidang Penegakan Hukum, Direktorat Penindakan KPPU 

RI (“Laporan Keterlambatan Pemberitahuan

Investigator tampak sama sekali tidak 

mempertimbangkan aturan Permendag 82/2012 jo. 

Permendag 38/2013 dan menyatakan seolah

Terlapor 100% berusaha lalai dari ketentuan yang diatur

didalam Pasal 29 UU 5/1999 jo. Pasal 5 PP 57/2010 

tanpa mengindahkan fakta bahwa Pengambilalihan 

dilakukan untuk mentaati Pasal 8A Permendag 

82/2012. --------------------------------

7.7.5. Selain itu, UU 5/1999 juga sudah jelas mengecualikan 

transaksi yang dilakukan untuk melaksanakan 

ketentuan peraturan perundang

ketentuan undang-undang tersebu

tercantum dalam Pasal 50 butir a sebagai berikut:

“yang dikecualikan dari ketentuan undang

SALINAN 

tahun 1999 Nomor 33, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 3806);”  ---------------

Bahwa pengertian dari frase peraturan perundang-

undangan dimuat dalam ketentuan umum Pasal 1 

angka 2 UU No 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan 

undangan (“UU 12/2011”) yang 

n sebagai berikut: “Peraturan Perundang-

undangan adalah peraturan tertulis yang memuat 

norma hukum yang mengikat secara umum dan 

dibentuk atau ditetapkan oleh lembaga negara atau 

pejabat yang berwenang melalui prosedur yang 

ditetapkan dalam Peraturan Perundang-undangan”. 

Berdasarkan definisi ini dan juga ketentuan lain dalam 

UU 12/2011, UU 5/1999, PP 57/2010 dan juga 

Permendag 82/2012 termasuk dalam peraturan 

------------------------------------------

Meskipun Permendag 38/2013 jelas merujuk pada UU 

12/2011 yang merupakan sumber hukum utama dari 

lahirnya KPPU sendiri, maka sangatlah disayangkan 

bahwa dalam Laporan Keterlambatan Pemberitahuan 

tanggal 10 Agustus 2018 yang disusun oleh Deputi 

Bidang Penegakan Hukum, Direktorat Penindakan KPPU 

RI (“Laporan Keterlambatan Pemberitahuan”), 

Investigator tampak sama sekali tidak 

mempertimbangkan aturan Permendag 82/2012 jo. 

Permendag 38/2013 dan menyatakan seolah-olah 

Terlapor 100% berusaha lalai dari ketentuan yang diatur

didalam Pasal 29 UU 5/1999 jo. Pasal 5 PP 57/2010 

n fakta bahwa Pengambilalihan 

dilakukan untuk mentaati Pasal 8A Permendag 

----------------------------------------------------------

Selain itu, UU 5/1999 juga sudah jelas mengecualikan 

transaksi yang dilakukan untuk melaksanakan 

ketentuan peraturan perundang-undangan dari 

undang tersebut sebagaimana jelas 

tercantum dalam Pasal 50 butir a sebagai berikut: --------

yang dikecualikan dari ketentuan undang-undang ini adalah: 

bahan Lembaran 

---------------  

-

undangan dimuat dalam ketentuan umum Pasal 1 

angka 2 UU No 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan 

undangan (“UU 12/2011”) yang 

-

undangan adalah peraturan tertulis yang memuat 

norma hukum yang mengikat secara umum dan 

dibentuk atau ditetapkan oleh lembaga negara atau 

pejabat yang berwenang melalui prosedur yang 

undangan”. 

Berdasarkan definisi ini dan juga ketentuan lain dalam 

UU 12/2011, UU 5/1999, PP 57/2010 dan juga 

Permendag 82/2012 termasuk dalam peraturan 

----------  

Meskipun Permendag 38/2013 jelas merujuk pada UU 

hukum utama dari 

lahirnya KPPU sendiri, maka sangatlah disayangkan 

bahwa dalam Laporan Keterlambatan Pemberitahuan 

tanggal 10 Agustus 2018 yang disusun oleh Deputi 

Bidang Penegakan Hukum, Direktorat Penindakan KPPU 

”), 

Investigator tampak sama sekali tidak 

mempertimbangkan aturan Permendag 82/2012 jo. 

olah 

Terlapor 100% berusaha lalai dari ketentuan yang diatur 

didalam Pasal 29 UU 5/1999 jo. Pasal 5 PP 57/2010 

n fakta bahwa Pengambilalihan 

dilakukan untuk mentaati Pasal 8A Permendag 

--------------------------  

Selain itu, UU 5/1999 juga sudah jelas mengecualikan 

transaksi yang dilakukan untuk melaksanakan 

undangan dari 

t sebagaimana jelas 

--------  
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a. Perbuatan dan atau perjanjian yang bertujuan 

melaksanakan peraturan perundang

berlaku; atau”  --------------------------------

7.7.6. Jelas dari ketentuan Pasal 50 butir a di atas bahwa 

Pengambilalihan yang dilakukan oleh Terlapor adalah 

tindakan yang sudah sesuai hukum, karena 

dilaksanakan untuk mengikuti suatu peraturan 

perundang-perundangan. 

7.7.7. Bahwa melihat lebih lanjut bahwa haruslah KPPU 

melihat dengan sudut pandang yang lebih luas 

mengenai apakah peraturan itu satu

membuat bermanfaat untuk persaingan usaha.

7.7.8. Bahwa definisi persaingan usaha menurut amanat dari 

UU 5/1999 menurut Rachmadi Usman, S.H., dalam 

bukunya Hukum Persaing

halaman xii, dikutip sebagai berikut :

“Lahirnya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 adalah 
sejalan dengan semangat Pancasila dan Undang
Dasar Tahun 1945, khususnya Pasal 27, Pasal 31, Pasal 33 
dan Pasal 34. Hal ini dapat diliha
Pasal 3 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 mengenai asas 
dan tujuan pembentukan Undang
1999. Pasal 2 menyatakan, “Pelaku usaha di Indonesia dalam 
menjalankan kegiatan usahanya berasaskan demokrasi 
ekonomi dengan memperhatikan keseimbangan antara 
kepentingan pelaku usaha dan kepentingan umum”.
 

7.7.9. Sedangkan tujuan pembentukan Undang

Nomor 5 Tahun 1999 adalah sebagaimana tercantum 

dalam Pasal 3, yang sesungguhnya memiliki tujuan 

akhir yang sama, yakni peningka

masyarakat. Dalam Pasal 3 disebutkan bahwa tujuan 

pembentukan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 

adalah: --------------------------------

7.7.9.1. Menjaga kepentingan umum dan 

meningkatkan efisiensi ekonomi nasional 

sebagai salah satu upaya untuk 

meningkatkan kesejahteraan rakyat;

7.7.9.2. Mewujudkan iklim usaha yang kondusif 

melalui pengaturan persaingan usaha yang 

SALINAN 

Perbuatan dan atau perjanjian yang bertujuan 

melaksanakan peraturan perundang-undangan yang 

----------------------------------------------------- 

tentuan Pasal 50 butir a di atas bahwa 

Pengambilalihan yang dilakukan oleh Terlapor adalah 

tindakan yang sudah sesuai hukum, karena 

dilaksanakan untuk mengikuti suatu peraturan 

perundangan.  -------------------------------------

Bahwa melihat lebih lanjut bahwa haruslah KPPU 

dengan sudut pandang yang lebih luas 

mengenai apakah peraturan itu satu-satunya jalan yang 

membuat bermanfaat untuk persaingan usaha. -----------

Bahwa definisi persaingan usaha menurut amanat dari 

UU 5/1999 menurut Rachmadi Usman, S.H., dalam 

bukunya Hukum Persaingan Usaha di Indonesia, 

halaman xii, dikutip sebagai berikut : ------------------------

Undang Nomor 5 Tahun 1999 adalah 
sejalan dengan semangat Pancasila dan Undang-Undang 
Dasar Tahun 1945, khususnya Pasal 27, Pasal 31, Pasal 33 
dan Pasal 34. Hal ini dapat dilihat dari bunyi Pasal 2 dan 

Undang Nomor 5 Tahun 1999 mengenai asas 
dan tujuan pembentukan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 
1999. Pasal 2 menyatakan, “Pelaku usaha di Indonesia dalam 
menjalankan kegiatan usahanya berasaskan demokrasi 

memperhatikan keseimbangan antara 
kepentingan pelaku usaha dan kepentingan umum”.  -----------  

Sedangkan tujuan pembentukan Undang-Undang 

Nomor 5 Tahun 1999 adalah sebagaimana tercantum 

dalam Pasal 3, yang sesungguhnya memiliki tujuan 

akhir yang sama, yakni peningkatan kesejahteraan 

masyarakat. Dalam Pasal 3 disebutkan bahwa tujuan 

Undang Nomor 5 Tahun 1999 

-------------------------------------------------------------

Menjaga kepentingan umum dan 

meningkatkan efisiensi ekonomi nasional 

sebagai salah satu upaya untuk 

meningkatkan kesejahteraan rakyat; -----------

ewujudkan iklim usaha yang kondusif 

melalui pengaturan persaingan usaha yang 

Perbuatan dan atau perjanjian yang bertujuan 

undangan yang 

  

tentuan Pasal 50 butir a di atas bahwa 

Pengambilalihan yang dilakukan oleh Terlapor adalah 

tindakan yang sudah sesuai hukum, karena 

dilaksanakan untuk mengikuti suatu peraturan 

-----  

Bahwa melihat lebih lanjut bahwa haruslah KPPU 

dengan sudut pandang yang lebih luas 

satunya jalan yang 

-----------  

Bahwa definisi persaingan usaha menurut amanat dari 

UU 5/1999 menurut Rachmadi Usman, S.H., dalam 

an Usaha di Indonesia, 

------------------------  

Undang Nomor 5 Tahun 1999 adalah 
Undang 

Dasar Tahun 1945, khususnya Pasal 27, Pasal 31, Pasal 33 
t dari bunyi Pasal 2 dan 

Undang Nomor 5 Tahun 1999 mengenai asas 
Undang Nomor 5 Tahun 

1999. Pasal 2 menyatakan, “Pelaku usaha di Indonesia dalam 
menjalankan kegiatan usahanya berasaskan demokrasi 

memperhatikan keseimbangan antara 
 

Undang 

Nomor 5 Tahun 1999 adalah sebagaimana tercantum 

dalam Pasal 3, yang sesungguhnya memiliki tujuan 

tan kesejahteraan 

masyarakat. Dalam Pasal 3 disebutkan bahwa tujuan 

Undang Nomor 5 Tahun 1999 

-----------------------------  

Menjaga kepentingan umum dan 

meningkatkan efisiensi ekonomi nasional 

sebagai salah satu upaya untuk 

-----------  

ewujudkan iklim usaha yang kondusif 

melalui pengaturan persaingan usaha yang 
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sehat sehingga menjamin adanya kepastian 

kesempatan berusaha yang sama bagi pelaku 

usaha besar, pelaku usaha menengah, dan 

pelaku usaha kecil;

7.7.9.3. Mencegah praktek monopoli dan at

persaingan usaha tidak sehat yang 

ditimbulkan oleh pelaku usaha; dan

7.7.9.4. Terciptanya efektivitas dan efisiensi dalam 

kegiatan usaha.”

7.7.10. Bahwa dari kutipan di atas dapat didefinisikan bahwa 

pokok-pokok pikiran dari UU 5/1999 adalah untuk:

7.7.10.1. Menjaga kepenting

meningkatkan efisiensi ekonomi nasional 

sebagai salah satu upaya untuk 

meningkatkan kesejahteraan rakyat;

7.7.10.2. Mewujudkan iklim usaha yang kondusif 

melalui pengaturan persaingan usaha yang 

sehat sehingga menjamin adanya kepastian 

kesempatan berusah

usaha besar, pelaku usaha menengah, dan 

pelaku usaha kecil;

7.7.10.3. Mencegah praktek monopoli dan atau 

persaingan usaha tidak sehat yang 

ditimbulkan oleh pelaku usaha; dan

7.7.10.4. Terciptanya efektivitas dan efisiensi dalam 

kegiatan usaha.”

7.7.11. Pengambilalihan oleh Terlapor tidak melanggar satupun 

unsur di atas, bahkan hal tersebut dilakukan sesuai 

amanah dari kutipan di atas, sebab tindakan

yang Terlapor lakukan seluruhnya merupakan tindakan 

yang bertujuan meningkatkan kesejahteraan rakyat.

Terlapor melakukan pengambilalihan atas PT Axioo 

guna tetap dapat menjalankan bisnis dan usahanya dan 

memberikan kehidupan lebih dari 7000 (

karyawan Terlapor yang tersebar di seluruh Indonesia, 

dimana menjamin seluruh mitra dagang dari Terlapo

SALINAN 

sehat sehingga menjamin adanya kepastian 

kesempatan berusaha yang sama bagi pelaku 

usaha besar, pelaku usaha menengah, dan 

pelaku usaha kecil;---------------------------------

encegah praktek monopoli dan atau 

persaingan usaha tidak sehat yang 

ditimbulkan oleh pelaku usaha; dan ------------

erciptanya efektivitas dan efisiensi dalam 

kegiatan usaha.” ------------------------------------

Bahwa dari kutipan di atas dapat didefinisikan bahwa 

pokok pikiran dari UU 5/1999 adalah untuk: ------

enjaga kepentingan umum dan 

meningkatkan efisiensi ekonomi nasional 

sebagai salah satu upaya untuk 

meningkatkan kesejahteraan rakyat; -----------

ewujudkan iklim usaha yang kondusif 

melalui pengaturan persaingan usaha yang 

sehat sehingga menjamin adanya kepastian 

kesempatan berusaha yang sama bagi pelaku 

usaha besar, pelaku usaha menengah, dan 

pelaku usaha kecil;---------------------------------

encegah praktek monopoli dan atau 

persaingan usaha tidak sehat yang 

ditimbulkan oleh pelaku usaha; dan ------------

erciptanya efektivitas dan efisiensi dalam 

kegiatan usaha.” ------------------------------------

ambilalihan oleh Terlapor tidak melanggar satupun 

unsur di atas, bahkan hal tersebut dilakukan sesuai 

amanah dari kutipan di atas, sebab tindakan-tindakan 

yang Terlapor lakukan seluruhnya merupakan tindakan 

yang bertujuan meningkatkan kesejahteraan rakyat.

Terlapor melakukan pengambilalihan atas PT Axioo 

guna tetap dapat menjalankan bisnis dan usahanya dan 

memberikan kehidupan lebih dari 7000 (tujuh ribu) 

karyawan Terlapor yang tersebar di seluruh Indonesia, 

dimana menjamin seluruh mitra dagang dari Terlapor 

sehat sehingga menjamin adanya kepastian 

kesempatan berusaha yang sama bagi pelaku 

usaha besar, pelaku usaha menengah, dan 

-  

au 

persaingan usaha tidak sehat yang 

------------  

erciptanya efektivitas dan efisiensi dalam 

----  

Bahwa dari kutipan di atas dapat didefinisikan bahwa 

------   

an umum dan 

meningkatkan efisiensi ekonomi nasional 

sebagai salah satu upaya untuk 

-----------  

ewujudkan iklim usaha yang kondusif 

melalui pengaturan persaingan usaha yang 

sehat sehingga menjamin adanya kepastian 

a yang sama bagi pelaku 

usaha besar, pelaku usaha menengah, dan 

-  

encegah praktek monopoli dan atau 

persaingan usaha tidak sehat yang 

------------  

erciptanya efektivitas dan efisiensi dalam 

----  

ambilalihan oleh Terlapor tidak melanggar satupun 

unsur di atas, bahkan hal tersebut dilakukan sesuai 

tindakan 

yang Terlapor lakukan seluruhnya merupakan tindakan 

yang bertujuan meningkatkan kesejahteraan rakyat. 

Terlapor melakukan pengambilalihan atas PT Axioo 

guna tetap dapat menjalankan bisnis dan usahanya dan 

) 

karyawan Terlapor yang tersebar di seluruh Indonesia, 

r 
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tetap dapat berbisnis, dan KPPU sendiri pulalah yang 

menyatakan dalam Pendapat KPPU bahwa 

Pengambilalihan sama sekali tidak menghasilkan 

monopoli atau dampak signifikan terhadap persaingan 

usaha di masing-masing pasar bersangkutan. Sehingga 

bagaimana mungkin tindakan yang dilakukan oleh 

Terlapor tetap dianggap suatu pelanggaran, sungguh 

sangat disayangkan. --------------------------------

7.7.12. Dan sekiranya memang ada kerugian bagi negara, 

masyarakat, ekonomi negara tidak ada bukti yang jelas 

yang menunjukkan di mana dan seberapa besar 

kerugian tersebut sehingga menjadi wajar bagi Terlapor 

untuk dikenakan sanksi. --------------------------------

7.7.13. Untuk hal tersebut dapat menjadi bahan pertimbangan 

bagi KPPU untuk melihat apakah ada urgensi dan 

keperluan yang sangat mendesak sehingga Terlapor 

dikenakan sanksi oleh KPPU, oleh 

atas transaksi pengambilalihan saham PT Axioo yang 

dimaksudkan oleh KPPU telah dilaksanakan dengan 

baik oleh Terlapor, ini membuktikan bahwa sebenarnya 

Terlapor sangat patuh atas ketentuan UU 5/1999 

maupun PP 57/ 2010, sehingga harus dihin

“mengenakan denda administratif untuk sesuatu yang 

sudah tidak ada pelanggarannya”, mengingat dengan 

permintaan tertulis dari KPPU pun Terlapor telah 

melaksanakan pelaporan atas transaksi 

pengambilalihan saham PT Axioo dengan baik dan 

sangat kooperatif. Pendekatan seperti inilah yang harus 

dikedepankan oleh KPPU. 

7.7.14. Bahwa Prof. Dr. Ningrum Natasya Sirait, S.H., MLI 

dalam Affidavitnya menyatakan sebagai berikut :

“Dalam konteks persaingan usaha, penjatuhan sanksi 

lebih dikenal dengan pendekatan p

(change of behavior) daripada sanksi yang bersifat 

memberatkan pelaku usaha y

kerja dll. KPPU bahkan pernah menggunakan 

SALINAN 

tetap dapat berbisnis, dan KPPU sendiri pulalah yang 

menyatakan dalam Pendapat KPPU bahwa 

Pengambilalihan sama sekali tidak menghasilkan 

monopoli atau dampak signifikan terhadap persaingan 

masing pasar bersangkutan. Sehingga 

gkin tindakan yang dilakukan oleh 

Terlapor tetap dianggap suatu pelanggaran, sungguh 

--------------------------------------------

Dan sekiranya memang ada kerugian bagi negara, 

masyarakat, ekonomi negara tidak ada bukti yang jelas 

yang menunjukkan di mana dan seberapa besar 

ian tersebut sehingga menjadi wajar bagi Terlapor 

---------------------------------------

Untuk hal tersebut dapat menjadi bahan pertimbangan 

bagi KPPU untuk melihat apakah ada urgensi dan 

keperluan yang sangat mendesak sehingga Terlapor 

dikenakan sanksi oleh KPPU, oleh karena pelaporan 

atas transaksi pengambilalihan saham PT Axioo yang 

dimaksudkan oleh KPPU telah dilaksanakan dengan 

baik oleh Terlapor, ini membuktikan bahwa sebenarnya 

Terlapor sangat patuh atas ketentuan UU 5/1999 

maupun PP 57/ 2010, sehingga harus dihindari kondisi 

“mengenakan denda administratif untuk sesuatu yang 

sudah tidak ada pelanggarannya”, mengingat dengan 

permintaan tertulis dari KPPU pun Terlapor telah 

melaksanakan pelaporan atas transaksi 

pengambilalihan saham PT Axioo dengan baik dan 

ooperatif. Pendekatan seperti inilah yang harus 

 --------------------------------------

Bahwa Prof. Dr. Ningrum Natasya Sirait, S.H., MLI 

dalam Affidavitnya menyatakan sebagai berikut : ----------

Dalam konteks persaingan usaha, penjatuhan sanksi 

lebih dikenal dengan pendekatan perubahan perilaku 

) daripada sanksi yang bersifat 

memberatkan pelaku usaha yang memerlukan modal 

KPPU bahkan pernah menggunakan 

tetap dapat berbisnis, dan KPPU sendiri pulalah yang 

menyatakan dalam Pendapat KPPU bahwa 

Pengambilalihan sama sekali tidak menghasilkan 

monopoli atau dampak signifikan terhadap persaingan 

masing pasar bersangkutan. Sehingga 

gkin tindakan yang dilakukan oleh 

Terlapor tetap dianggap suatu pelanggaran, sungguh 

------------  

Dan sekiranya memang ada kerugian bagi negara, 

masyarakat, ekonomi negara tidak ada bukti yang jelas 

yang menunjukkan di mana dan seberapa besar 

ian tersebut sehingga menjadi wajar bagi Terlapor 

-------  

Untuk hal tersebut dapat menjadi bahan pertimbangan 

bagi KPPU untuk melihat apakah ada urgensi dan 

keperluan yang sangat mendesak sehingga Terlapor 

karena pelaporan 

atas transaksi pengambilalihan saham PT Axioo yang 

dimaksudkan oleh KPPU telah dilaksanakan dengan 

baik oleh Terlapor, ini membuktikan bahwa sebenarnya 

Terlapor sangat patuh atas ketentuan UU 5/1999 

dari kondisi 

“mengenakan denda administratif untuk sesuatu yang 

sudah tidak ada pelanggarannya”, mengingat dengan 

permintaan tertulis dari KPPU pun Terlapor telah 

melaksanakan pelaporan atas transaksi 

pengambilalihan saham PT Axioo dengan baik dan 

ooperatif. Pendekatan seperti inilah yang harus 

------  

Bahwa Prof. Dr. Ningrum Natasya Sirait, S.H., MLI 

----------  

Dalam konteks persaingan usaha, penjatuhan sanksi 

erubahan perilaku 

) daripada sanksi yang bersifat 

ang memerlukan modal 

KPPU bahkan pernah menggunakan 
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pendekatan ini dalam Peraturan Komisi No.1 Tahun 

2006 pada Bagian Kelima: 

(sudah digantikan dengan Peraturan Komisi No.1 Tahun 

2010) dimana Komisi dapat menetapkan tidak perlu 

dilakukan Pemeriksaan 

dugaan pelanggaran, apabila Terlapor menyatakan 

bersedia melakukan perubahan perilaku; Perubahan 

perilaku dapat dilakukan dengan membatalkan 

perjanjian dan/atau menghentikan kegiatan dan/atau 

menghentikan penyalahgunaan posisi dominan yang 

diduga melanggar dan/atau membayar kerugian akibat 

dari pelanggaran yang dilakukan dan Pelaksanaan 

perubahan perilaku sebagaimana dimaksud dalam ayat 

(2) dilakukan paling lama 60 (

dapat diperpanjang sesuai dengan penetapan Komisi. 

Pasal 38 Komisi melakukan 

pelaksanaan penetapan tentang perubahan perilaku 

sebagaimana dimaksud dalam

dikenal dalam hukum Common Law yang diterapkan 

oleh US FTC, yaitu terminologi “

judgement entered by consent of the parties whereby the 

defendant agrees to stop alleged illegal activity without 

admitting guilt or wrongdoing, 

para terlapor untuk menghentikan tindakan atau 

perbuatan yang masih diduga sebagai pelanggaran 

tanpa adanya pengakuan.  Khusus untuk kasus Kartel 

yang bersifat hard core cartel

kali terjadi, sanksi yang bersifat akumulatif dan denda 

yang maksimal termasuk kemungkinan denda terhadap 

consumer loss (kerugian konsumen) sepanjang dapat di 

hitung dan dibuktikan dapat saja di kenakan kepada 

pelanggaran tersebut.” --------------------------------

7.7.15. Dimana pada intinya haruslah dilihat 

pendekatan perubahan perilaku (

daripada sanksi yang bersifat memberatkan pelaku 

usaha yang memerlukan modal kerja dan kembali 

SALINAN 

pendekatan ini dalam Peraturan Komisi No.1 Tahun 

Bagian Kelima: Perubahan Perilaku Pasal 37 

sudah digantikan dengan Peraturan Komisi No.1 Tahun 

Komisi dapat menetapkan tidak perlu 

 Lanjutan meskipun terdapat 

dugaan pelanggaran, apabila Terlapor menyatakan 

bersedia melakukan perubahan perilaku; Perubahan 

laku dapat dilakukan dengan membatalkan 

perjanjian dan/atau menghentikan kegiatan dan/atau 

menghentikan penyalahgunaan posisi dominan yang 

diduga melanggar dan/atau membayar kerugian akibat 

dari pelanggaran yang dilakukan dan Pelaksanaan 

sebagaimana dimaksud dalam ayat 

(2) dilakukan paling lama 60 (enam puluh) hari dan 

dapat diperpanjang sesuai dengan penetapan Komisi. 

Pasal 38 Komisi melakukan monitoring terhadap 

pelaksanaan penetapan tentang perubahan perilaku 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37. Pendekatan ini 

dikenal dalam hukum Common Law yang diterapkan 

oleh US FTC, yaitu terminologi “Consent Decree” is a 

judgement entered by consent of the parties whereby the 

defendant agrees to stop alleged illegal activity without 

or wrongdoing, merupakan persetujuan 

para terlapor untuk menghentikan tindakan atau 

perbuatan yang masih diduga sebagai pelanggaran 

tanpa adanya pengakuan.  Khusus untuk kasus Kartel 

hard core cartel dan perilaku yang berulang 

anksi yang bersifat akumulatif dan denda 

yang maksimal termasuk kemungkinan denda terhadap 

(kerugian konsumen) sepanjang dapat di 

hitung dan dibuktikan dapat saja di kenakan kepada 

------------------------------------------

Dimana pada intinya haruslah dilihat terlebih dahulu 

pendekatan perubahan perilaku (change of behavior) 

daripada sanksi yang bersifat memberatkan pelaku 

usaha yang memerlukan modal kerja dan kembali 

pendekatan ini dalam Peraturan Komisi No.1 Tahun 

37 

sudah digantikan dengan Peraturan Komisi No.1 Tahun 

Komisi dapat menetapkan tidak perlu 

Lanjutan meskipun terdapat 

dugaan pelanggaran, apabila Terlapor menyatakan 

bersedia melakukan perubahan perilaku; Perubahan 

laku dapat dilakukan dengan membatalkan 

perjanjian dan/atau menghentikan kegiatan dan/atau 

menghentikan penyalahgunaan posisi dominan yang 

diduga melanggar dan/atau membayar kerugian akibat 

dari pelanggaran yang dilakukan dan Pelaksanaan 

sebagaimana dimaksud dalam ayat 

) hari dan 

dapat diperpanjang sesuai dengan penetapan Komisi. 

terhadap 

pelaksanaan penetapan tentang perubahan perilaku 

Pasal 37. Pendekatan ini 

dikenal dalam hukum Common Law yang diterapkan 

Consent Decree” is a 

judgement entered by consent of the parties whereby the 

defendant agrees to stop alleged illegal activity without 

merupakan persetujuan 

para terlapor untuk menghentikan tindakan atau 

perbuatan yang masih diduga sebagai pelanggaran 

tanpa adanya pengakuan.  Khusus untuk kasus Kartel 

dan perilaku yang berulang 

anksi yang bersifat akumulatif dan denda 

yang maksimal termasuk kemungkinan denda terhadap 

(kerugian konsumen) sepanjang dapat di 

hitung dan dibuktikan dapat saja di kenakan kepada 

----------  

terlebih dahulu 

) 

daripada sanksi yang bersifat memberatkan pelaku 

usaha yang memerlukan modal kerja dan kembali 
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menurut Prof. Dr. Ningrum Natasya Sirait, S.H., MLI hal 

ini sesuai terminologi “

merupakan persetujuan para terlapor untuk 

menghentikan tindakan atau perbuatan yang masih 

diduga sebagai pelanggaran tanpa adanya pengakuan.

7.7.16. Walaupun dalam pendapatnya sendiri Prof. Dr. Ningrum 

Natasya Sirait, S.H., MLI menyatakan seharusnya tidak

ada pelanggaran hukum apabila menjalankan 

perundang-undangan namun perlu diperhatikan pula 

pendapat beliau sebagai berikut :

Dalam konteks merger, akuisisi dan peleburan maka 

khusus untuk hukum persaingan karena 

action atau tindakan perusahaan 

terhadap pasar persaingan (

mata setelah perbuatan tersebut dilakukan. Sehingga 

dalam menilai apakah telah terjadi perbuatan yang 

melanggar hukum persaingan tidak hanya di kaji dari 

ketaatan terhadap proses admi

tetapi harus mampu membuktikan apakah forecast 

market atau perhitungan pasar setelah terjadinya 

merger atau akuisisi berdampak terhadap pasar 

persaingan. Bukti awal mengenai bukti perhitungan 

ekonomi sangat dibutuhkan untuk men

suatu merger atau akusisi telah berdampak terhadap 

suatu pasar, sehingga tidak semata mata hanya 

didasarkan pada proses notifikasi atau administrasi 

pelaporan saja.  --------------------------------

7.7.17. Sehingga pada intinya bila dirasa memang ada dan 

terdapat suatu pelanggaran

apakah suatu merger atau akusisi telah berdampak 

terhadap suatu pasar sebab dalam menilai apakah telah 

terjadi perbuatan yang melanggar hukum persaingan 

tidak hanya di kaji dari ketaatan terhadap proses 

administrasi (notification)

membuktikan apakah forecast market atau perhitungan 

pasar setelah terjadinya merger atau akuisisi 

berdampak terhadap pasar persaingan.

SALINAN 

menurut Prof. Dr. Ningrum Natasya Sirait, S.H., MLI hal 

ini sesuai terminologi “Consent Decree”, yang 

merupakan persetujuan para terlapor untuk 

menghentikan tindakan atau perbuatan yang masih 

diduga sebagai pelanggaran tanpa adanya pengakuan. ---

Walaupun dalam pendapatnya sendiri Prof. Dr. Ningrum 

Natasya Sirait, S.H., MLI menyatakan seharusnya tidak

ada pelanggaran hukum apabila menjalankan 

undangan namun perlu diperhatikan pula 

pendapat beliau sebagai berikut : -----------------------------

, akuisisi dan peleburan maka 

khusus untuk hukum persaingan karena corporate 

atau tindakan perusahaan ini akan berdampak 

terhadap pasar persaingan (market competition) semata 

mata setelah perbuatan tersebut dilakukan. Sehingga 

dalam menilai apakah telah terjadi perbuatan yang 

melanggar hukum persaingan tidak hanya di kaji dari 

ketaatan terhadap proses administrasi (notification) saja 

tetapi harus mampu membuktikan apakah forecast 

market atau perhitungan pasar setelah terjadinya 

merger atau akuisisi berdampak terhadap pasar 

persaingan. Bukti awal mengenai bukti perhitungan 

ekonomi sangat dibutuhkan untuk mendukung apakah 

suatu merger atau akusisi telah berdampak terhadap 

suatu pasar, sehingga tidak semata mata hanya 

didasarkan pada proses notifikasi atau administrasi 

--------------------------------------------------

Sehingga pada intinya bila dirasa memang ada dan 

terdapat suatu pelanggaran sudah seharusnya melihat 

apakah suatu merger atau akusisi telah berdampak 

terhadap suatu pasar sebab dalam menilai apakah telah 

terjadi perbuatan yang melanggar hukum persaingan 

tidak hanya di kaji dari ketaatan terhadap proses 

) saja tetapi harus mampu 

membuktikan apakah forecast market atau perhitungan 

pasar setelah terjadinya merger atau akuisisi 

berdampak terhadap pasar persaingan. ---------------------

menurut Prof. Dr. Ningrum Natasya Sirait, S.H., MLI hal 

”, yang 

merupakan persetujuan para terlapor untuk 

menghentikan tindakan atau perbuatan yang masih 

---  

Walaupun dalam pendapatnya sendiri Prof. Dr. Ningrum 

Natasya Sirait, S.H., MLI menyatakan seharusnya tidak 

ada pelanggaran hukum apabila menjalankan 

undangan namun perlu diperhatikan pula 

-----------------------------  

, akuisisi dan peleburan maka 

corporate 

ini akan berdampak 

) semata 

mata setelah perbuatan tersebut dilakukan. Sehingga 

dalam menilai apakah telah terjadi perbuatan yang 

melanggar hukum persaingan tidak hanya di kaji dari 

) saja 

tetapi harus mampu membuktikan apakah forecast 

market atau perhitungan pasar setelah terjadinya 

merger atau akuisisi berdampak terhadap pasar 

persaingan. Bukti awal mengenai bukti perhitungan 

dukung apakah 

suatu merger atau akusisi telah berdampak terhadap 

suatu pasar, sehingga tidak semata mata hanya 

didasarkan pada proses notifikasi atau administrasi 

------------------  

Sehingga pada intinya bila dirasa memang ada dan 

sudah seharusnya melihat 

apakah suatu merger atau akusisi telah berdampak 

terhadap suatu pasar sebab dalam menilai apakah telah 

terjadi perbuatan yang melanggar hukum persaingan 

tidak hanya di kaji dari ketaatan terhadap proses 

saja tetapi harus mampu 

membuktikan apakah forecast market atau perhitungan 

pasar setelah terjadinya merger atau akuisisi 

---------------------  
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7.7.18. Bahwa setelah Pengambilalihan dilakukan, PT Axioo 

tidak pernah melakukan kegiatan usaha dan jug

bahwa Terlapor telah menjual kembali PT Axioo dengan 

nilai yang jauh lebih rendah dan dengan mengalami 

kerugian yang cukup besar. Hal ini mohon kiranya agar 

dijadikan pertimbangan utama sebab kembali menurut 

pendapat Prof. Dr. Ningrum Natasya Sirait, S.H

sebagai berikut : --------------------------------

“Pelanggaran terhadap suatu ketentuan hukum harus 

mendapatkan sanksi dengan tujuan sebagai upaya 

penjera (detterance effect) agar pelaku yang melakukan 

pelanggaran tersebut tidak mengulangi kesalahannya. 

Selain itu juga memberikan

lainnya agar tidak melakukan perbuatan serupa karena 

diancam dengan sanksi tersebut. Pun demikian, sanksi 

tidak boleh secara sembarangan dijatuhkan kepada 

siapapun.  Suatu sanksi yang diberikan harus setimpal 

dengan perbuatannya “an ey

7.7.19. Pemikiran tersebut diatas juga termuat dalam 

Keputusan KPPU Nomor: 252 /KPPU/Kep/VII/2008 

tentang Pedoman Pelaksanaan Ketentuan Pasal 47 UU 

5/1999 (“KepKPPU 252/2008”) menyatakan bahwa 

setiap pelanggaran hukum persaingan dapat berakibat 

hilangnya kesejahteraan dari sebagian konsumen 

dan/atau pelaku usaha. KPPU sebagai lembaga penegak 

hukum persaingan diberikan tugas mengambil langkah 

hukum untuk mencegah dan/atau mengembalikan 

kesejahteraan yang hilang tersebut. Untuk itu, dalam 

penjatuhan sanksi tindakan administratif, KPPU perlu 

mempertimbangkan kerugian ekonomis dari 

menurunnya kesejahteraan akibat tindakan persaingan 

tersebut. --------------------------------

7.7.20. Denda merupakan usaha untuk mengambil keuntungan 

yang didapatkan oleh pelaku usaha yang dihasilkan dari 

tindakan antipersaingan. Selain itu denda juga 

ditujukan untuk menjerakan pelaku usaha agar tidak 

SALINAN 

Bahwa setelah Pengambilalihan dilakukan, PT Axioo 

tidak pernah melakukan kegiatan usaha dan juga 

bahwa Terlapor telah menjual kembali PT Axioo dengan 

nilai yang jauh lebih rendah dan dengan mengalami 

kerugian yang cukup besar. Hal ini mohon kiranya agar 

dijadikan pertimbangan utama sebab kembali menurut 

pendapat Prof. Dr. Ningrum Natasya Sirait, S.H., MLI 

-------------------------------------------------

“Pelanggaran terhadap suatu ketentuan hukum harus 

mendapatkan sanksi dengan tujuan sebagai upaya 

) agar pelaku yang melakukan 

pelanggaran tersebut tidak mengulangi kesalahannya. 

Selain itu juga memberikan contoh kepada pihak 

lainnya agar tidak melakukan perbuatan serupa karena 

diancam dengan sanksi tersebut. Pun demikian, sanksi 

tidak boleh secara sembarangan dijatuhkan kepada 

siapapun.  Suatu sanksi yang diberikan harus setimpal 

an eye for an eye”. ------------------

Pemikiran tersebut diatas juga termuat dalam 

Keputusan KPPU Nomor: 252 /KPPU/Kep/VII/2008 

tentang Pedoman Pelaksanaan Ketentuan Pasal 47 UU 

5/1999 (“KepKPPU 252/2008”) menyatakan bahwa 

setiap pelanggaran hukum persaingan dapat berakibat 

angnya kesejahteraan dari sebagian konsumen 

dan/atau pelaku usaha. KPPU sebagai lembaga penegak 

hukum persaingan diberikan tugas mengambil langkah 

hukum untuk mencegah dan/atau mengembalikan 

kesejahteraan yang hilang tersebut. Untuk itu, dalam 

anksi tindakan administratif, KPPU perlu 

mempertimbangkan kerugian ekonomis dari 

menurunnya kesejahteraan akibat tindakan persaingan 

-----------------------------------------------------------

Denda merupakan usaha untuk mengambil keuntungan 

yang didapatkan oleh pelaku usaha yang dihasilkan dari 

antipersaingan. Selain itu denda juga 

ditujukan untuk menjerakan pelaku usaha agar tidak 

Bahwa setelah Pengambilalihan dilakukan, PT Axioo 

a 

bahwa Terlapor telah menjual kembali PT Axioo dengan 

nilai yang jauh lebih rendah dan dengan mengalami 

kerugian yang cukup besar. Hal ini mohon kiranya agar 

dijadikan pertimbangan utama sebab kembali menurut 

., MLI 

-----------------  

“Pelanggaran terhadap suatu ketentuan hukum harus 

mendapatkan sanksi dengan tujuan sebagai upaya 

) agar pelaku yang melakukan 

pelanggaran tersebut tidak mengulangi kesalahannya. 

contoh kepada pihak 

lainnya agar tidak melakukan perbuatan serupa karena 

diancam dengan sanksi tersebut. Pun demikian, sanksi 

tidak boleh secara sembarangan dijatuhkan kepada 

siapapun.  Suatu sanksi yang diberikan harus setimpal 

------------------  

Pemikiran tersebut diatas juga termuat dalam 

Keputusan KPPU Nomor: 252 /KPPU/Kep/VII/2008 

tentang Pedoman Pelaksanaan Ketentuan Pasal 47 UU 

5/1999 (“KepKPPU 252/2008”) menyatakan bahwa 

setiap pelanggaran hukum persaingan dapat berakibat 

angnya kesejahteraan dari sebagian konsumen 

dan/atau pelaku usaha. KPPU sebagai lembaga penegak 

hukum persaingan diberikan tugas mengambil langkah 

hukum untuk mencegah dan/atau mengembalikan 

kesejahteraan yang hilang tersebut. Untuk itu, dalam 

anksi tindakan administratif, KPPU perlu 

mempertimbangkan kerugian ekonomis dari 

menurunnya kesejahteraan akibat tindakan persaingan 

---------------------------  

Denda merupakan usaha untuk mengambil keuntungan 

yang didapatkan oleh pelaku usaha yang dihasilkan dari 

antipersaingan. Selain itu denda juga 

ditujukan untuk menjerakan pelaku usaha agar tidak 
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Pengambilalihan

7.8.1.

 

- 85 - 

melakukan tindakan serupa atau ditiru oleh calon 

pelanggar lainnya. Agar efek jera dapat diterapkan 

efektif, secara ekonomi denda yang ditetapkan harus 

dapat menjadi sinyal atau setidaknya dipersepsikan oleh 

pelanggar sebagai biaya (expected cost

besar dibandingkan dengan manfaat (

yang didapat dari tindakannya melanggar hukum 

persaingan usaha. Secara administrasi, pembayaran 

denda disetorkan oleh pelanggar kepada negara.”

7.7.21. Sebab tidak ada kerugian apapun yang dialami oleh 

siapapun atas pengambilalihan saham PT Axioo oleh 

Terlapor, sehingga kembali perlu diperhatikan pendapat 

Prof. Dr. Ningrum Natasya Sirait, S.H., MLI yang 

menyatakan bahwa “Bila mencermati kepada tugas 

KPPU yang diatur dalam Pasal 35 UU 5/1999, pada 

butir (e)., KPPU juga bertugas untuk memberikan saran 

dan pertimbangan terhadap kebijakan Pemerintah yang 

berkaitan dengan praktek monopoli dan atau persaingan 

usaha tidak sehat. Selain itu butir (f). KPPU bertugas 

untuk menyusun pedoman dan atau publikasi yang 

berkaitan dengan UU 5/1999.” Dan Terlapor sangat 

meminta agar adanya upaya

atas hal-hal tersebut di atas.

7.7.22. Sehingga relevan apabila terdapat 

pertimbangan dari Majelis Komisi dalam perkara 

demi menjaga para pelaku usaha yang pada dasarnya 

adalah pelaku usaha yang kooperatif dan siap 

melaksanakan seluruh perintah

undang. --------------------------------

Bahwa Terlapor Tidak Mendapatkan Ke

Pengambilalihan --------------------------------

7.8.1. Dapat dilihat dari Perjanjian Jual Beli Saham antara 

PT Exa Nusa Persada dan PT Erajaya Swasembada, Tbk 

tertanggal 29 April 2015, dimana dinyatakan bahwa 

Terlapor membeli saham PT Axioo sebanyak 5100 

saham dengan harga Rp 5.100.000.000,

SALINAN 

melakukan tindakan serupa atau ditiru oleh calon 

pelanggar lainnya. Agar efek jera dapat diterapkan 

efektif, secara ekonomi denda yang ditetapkan harus 

sinyal atau setidaknya dipersepsikan oleh 

expected cost) yang jauh lebih 

besar dibandingkan dengan manfaat (expected benefit) 

yang didapat dari tindakannya melanggar hukum 

persaingan usaha. Secara administrasi, pembayaran 

etorkan oleh pelanggar kepada negara.” ---------

Sebab tidak ada kerugian apapun yang dialami oleh 

siapapun atas pengambilalihan saham PT Axioo oleh 

Terlapor, sehingga kembali perlu diperhatikan pendapat 

Prof. Dr. Ningrum Natasya Sirait, S.H., MLI yang 

ahwa “Bila mencermati kepada tugas 

KPPU yang diatur dalam Pasal 35 UU 5/1999, pada 

butir (e)., KPPU juga bertugas untuk memberikan saran 

dan pertimbangan terhadap kebijakan Pemerintah yang 

berkaitan dengan praktek monopoli dan atau persaingan 

ehat. Selain itu butir (f). KPPU bertugas 

untuk menyusun pedoman dan atau publikasi yang 

berkaitan dengan UU 5/1999.” Dan Terlapor sangat 

meminta agar adanya upaya-upaya persuasif dari KPPU 

hal tersebut di atas. ----------------------------------

Sehingga relevan apabila terdapat pertimbangan-

pertimbangan dari Majelis Komisi dalam perkara a quo

demi menjaga para pelaku usaha yang pada dasarnya 

adalah pelaku usaha yang kooperatif dan siap 

melaksanakan seluruh perintah-perintah dari undang-

------------------------------------------------------------

Bahwa Terlapor Tidak Mendapatkan Keuntungan Apapun Dari 

------------------------------------------------------------

Dapat dilihat dari Perjanjian Jual Beli Saham antara 

PT Exa Nusa Persada dan PT Erajaya Swasembada, Tbk 

tertanggal 29 April 2015, dimana dinyatakan bahwa 

Terlapor membeli saham PT Axioo sebanyak 5100 

m dengan harga Rp 5.100.000.000,- (lima milyar 

melakukan tindakan serupa atau ditiru oleh calon 

pelanggar lainnya. Agar efek jera dapat diterapkan 

efektif, secara ekonomi denda yang ditetapkan harus 

sinyal atau setidaknya dipersepsikan oleh 

) yang jauh lebih 

) 

yang didapat dari tindakannya melanggar hukum 

persaingan usaha. Secara administrasi, pembayaran 

---------  

Sebab tidak ada kerugian apapun yang dialami oleh 

siapapun atas pengambilalihan saham PT Axioo oleh 

Terlapor, sehingga kembali perlu diperhatikan pendapat 

Prof. Dr. Ningrum Natasya Sirait, S.H., MLI yang 

ahwa “Bila mencermati kepada tugas 

KPPU yang diatur dalam Pasal 35 UU 5/1999, pada 

butir (e)., KPPU juga bertugas untuk memberikan saran 

dan pertimbangan terhadap kebijakan Pemerintah yang 

berkaitan dengan praktek monopoli dan atau persaingan 

ehat. Selain itu butir (f). KPPU bertugas 

untuk menyusun pedoman dan atau publikasi yang 

berkaitan dengan UU 5/1999.” Dan Terlapor sangat 

upaya persuasif dari KPPU 

--  

-

a quo 

demi menjaga para pelaku usaha yang pada dasarnya 

adalah pelaku usaha yang kooperatif dan siap 

-

----------------------------  

untungan Apapun Dari 

----------------------------  

Dapat dilihat dari Perjanjian Jual Beli Saham antara               

PT Exa Nusa Persada dan PT Erajaya Swasembada, Tbk 

tertanggal 29 April 2015, dimana dinyatakan bahwa 

Terlapor membeli saham PT Axioo sebanyak 5100 

lima milyar 
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Batasan 
PT Erajaya 

Swasembada, Tbk
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seratus juta Rupiah) dimana sesungguhnya Investigator 

KPPU mengetahui hal tersebut).

7.8.2. Saham PT Axioo tersebut telah dijual kembali 

berdasarkan Jual Beli Saham PT Axioo tertanggal 20 

Juni 2017 yang telah dilega

Bonita S.H., Notaris di Jakarta dengan Nomor 

2177/W/VIII/2017/R2 pada hari Rabu 23 Agustus 

2017, di mana Terlapor menjual kembali sahamnya 

kepada PT Exa Nusa Persada sebanyak 5.099 lembar 

saham dan 1 lembar saham kepada Tuan Michae

Sugiarto dengan total harga jual sebesar 

Rp.658.645.704,43,- (enam ratus lima puluh delapan 

juta enam ratus empat puluh lima ribu tujuh ratus empat 

koma empat puluh tiga Rupiah

di atas, terlihat jelas bahwa tidak ada keuntungan

didapat dari transaksi tersebut.

7.8.3. Dan jika mengacu pada Laporan KPPU pada poin 

1.1.17, dinyatakan bahwa nilai gabungan penjualan 

dan/atau aset hasil Pengambilalihan yang dihitung 

berdasarkan penjumlahan nilai penjualan dan/atau 

nilai aset dari badan usaha pengambilalih dengan badan 

usaha yang diambilalih pada tahun terakhir adalah 

sebagai berikut : --------------------------------

PT Erajaya 
Swasembada, Tbk 

PT Axioo Internasional Indonesia

6.120.307.213.175 0 
14.451.413.262.240 0 

7.8.4. Dari tabel di atas bisa dilihat bahwa PT Axioo belum 

mendapat keuntungan sama sekali.

Kesimpulan --------------------------------

7.9.1. Bahwa Pengambilalihan dilakukan oleh Terlapor sebagai 

bagian dari ketaatan Terlapor terhadap Pasal 8A 

Permendag 38/M-DAG/PER/8/2013 yang mew

Terlapor sebagai importir terdaftar untuk melakukan 

pembangunan industri di Indonesia.

7.9.2. Karena Pengambilalihan dilakukan untuk memenuhi 

peraturan perundang-undangan, maka berdasarkan 

Pasal 50 huruf a UU 5/1999, tindakan tersebut 

SALINAN 

) dimana sesungguhnya Investigator 

KPPU mengetahui hal tersebut). ------------------------------

Saham PT Axioo tersebut telah dijual kembali 

berdasarkan Jual Beli Saham PT Axioo tertanggal 20 

Juni 2017 yang telah dilegalisasi oleh Notaris Irma 

Bonita S.H., Notaris di Jakarta dengan Nomor 

2177/W/VIII/2017/R2 pada hari Rabu 23 Agustus 

2017, di mana Terlapor menjual kembali sahamnya 

kepada PT Exa Nusa Persada sebanyak 5.099 lembar 

saham dan 1 lembar saham kepada Tuan Michael 

Sugiarto dengan total harga jual sebesar 

enam ratus lima puluh delapan 

juta enam ratus empat puluh lima ribu tujuh ratus empat 

koma empat puluh tiga Rupiah). Dari penjelasan tersebut 

di atas, terlihat jelas bahwa tidak ada keuntungan yang 

didapat dari transaksi tersebut. -------------------------------

Dan jika mengacu pada Laporan KPPU pada poin 

1.1.17, dinyatakan bahwa nilai gabungan penjualan 

dan/atau aset hasil Pengambilalihan yang dihitung 

berdasarkan penjumlahan nilai penjualan dan/atau 

usaha pengambilalih dengan badan 

usaha yang diambilalih pada tahun terakhir adalah 

-------------------------------------------------

PT Axioo Internasional Indonesia Total 

6.120.307.213.175 
14.451.413.262.240 

Dari tabel di atas bisa dilihat bahwa PT Axioo belum 

mendapat keuntungan sama sekali. --------------------------

-----------------------------------------------------------------

Bahwa Pengambilalihan dilakukan oleh Terlapor sebagai 

bagian dari ketaatan Terlapor terhadap Pasal 8A 

DAG/PER/8/2013 yang mewajibkan 

Terlapor sebagai importir terdaftar untuk melakukan 

bangunan industri di Indonesia. -------------------------

Karena Pengambilalihan dilakukan untuk memenuhi 

undangan, maka berdasarkan 

Pasal 50 huruf a UU 5/1999, tindakan tersebut 

) dimana sesungguhnya Investigator 

------------------------------  

Saham PT Axioo tersebut telah dijual kembali 

berdasarkan Jual Beli Saham PT Axioo tertanggal 20 

lisasi oleh Notaris Irma 

Bonita S.H., Notaris di Jakarta dengan Nomor 

2177/W/VIII/2017/R2 pada hari Rabu 23 Agustus 

2017, di mana Terlapor menjual kembali sahamnya 

kepada PT Exa Nusa Persada sebanyak 5.099 lembar 

l 

Sugiarto dengan total harga jual sebesar 

enam ratus lima puluh delapan 

juta enam ratus empat puluh lima ribu tujuh ratus empat 

). Dari penjelasan tersebut 

yang 

-------------------------------  

Dan jika mengacu pada Laporan KPPU pada poin 

1.1.17, dinyatakan bahwa nilai gabungan penjualan 

dan/atau aset hasil Pengambilalihan yang dihitung 

berdasarkan penjumlahan nilai penjualan dan/atau 

usaha pengambilalih dengan badan 

usaha yang diambilalih pada tahun terakhir adalah 

-----------------  

 
 

Dari tabel di atas bisa dilihat bahwa PT Axioo belum 

--------------------------  

-  

Bahwa Pengambilalihan dilakukan oleh Terlapor sebagai 

bagian dari ketaatan Terlapor terhadap Pasal 8A 

ajibkan 

Terlapor sebagai importir terdaftar untuk melakukan 

-------------------------  

Karena Pengambilalihan dilakukan untuk memenuhi 

undangan, maka berdasarkan 

Pasal 50 huruf a UU 5/1999, tindakan tersebut 
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dikecualikan dari ketentuan UU 5/1999, termasuk 

Pasal 29 UU 5/1999 jo. Pasal 5 PP 57/2010 yang diduga 

telah dilanggar oleh Terlapor dalam perkara a quo.

7.9.3. Meskipun pengecualian dalam Pasal 50 huruf a UU 

5/1999 dikatakan tidak berlaku pada Terlapor, 

Pengambilalihan tidak melan

29 UU 5/1999 jo. Pasal 5 PP 57/2010. Meskipun 

ambang batas nilai jumlah aset dan/atau penjualan 

Terlapor memenuhi ambang batas dalam Pasal 5 PP 

57/2010, Pengambilalihan tidak melanggar Pasal 29 UU 

5/1999 karena tidak memenuhi ket

pengambilalihan tersebut “dapat mengakibatkan 

terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha 

tidak sehat”. --------------------------------

7.9.4. Maka apabila Majelis Komisi berpendapat berbeda 

bahwa Terlapor telah melanggar Pasal 29 UU 5/1999, 

mengingat akibat langsung dar

menimbulkan persaingan yang tidak sehat dan bukan 

merupakan pengambilalihan yang anti kompetitif (yang 

mana hal ini juga disimpulkan oleh KPPU dalam 

Pendapat KPPU), bahkan akibat dari Pengambilalihan 

ini Terlapor telah mengalami ker

tidak sedikit, maka menurut hemat kami “kelalaian” 

lapor sebagaimana dipersangkakan kepada Terlapor 

tidak selayaknya dihukum sesuai dengan pasal yang 

dipersangkakan. --------------------------------

7.9.5. Menurut hemat kami KPPU sebagi otoritas yang 

melakukan pengawasan dan

persaingan usaha perlu menciptakan insentif bagi bisnis 

untuk memberi tahu di mana ada risiko nyata suatu 

pengambilalihan atau transaksi lainnya bisa bersifat 

anti persaingan dalam arti tidak terlalu mudah 

menjatuhkan sanksi, terutama den

7.9.6. Dalam pada itu, sekiranya Pengambilalihan terdeteksi 

bersifat anti kompetitif, meskipun faktanya tidak, maka 

sanksi “peringatan” adalah sanksi yang paling tinggi dan 

SALINAN 

etentuan UU 5/1999, termasuk 

Pasal 29 UU 5/1999 jo. Pasal 5 PP 57/2010 yang diduga 

telah dilanggar oleh Terlapor dalam perkara a quo. -------

Meskipun pengecualian dalam Pasal 50 huruf a UU 

5/1999 dikatakan tidak berlaku pada Terlapor, 

Pengambilalihan tidak melanggar ketentuan dalam Pasal 

29 UU 5/1999 jo. Pasal 5 PP 57/2010. Meskipun 

ambang batas nilai jumlah aset dan/atau penjualan 

Terlapor memenuhi ambang batas dalam Pasal 5 PP 

57/2010, Pengambilalihan tidak melanggar Pasal 29 UU 

5/1999 karena tidak memenuhi ketentuan bahwa 

pengambilalihan tersebut “dapat mengakibatkan 

terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha 

------------------------------------------------------

Maka apabila Majelis Komisi berpendapat berbeda 

bahwa Terlapor telah melanggar Pasal 29 UU 5/1999, 

mengingat akibat langsung dari Pengambilalihan tidak 

menimbulkan persaingan yang tidak sehat dan bukan 

merupakan pengambilalihan yang anti kompetitif (yang 

mana hal ini juga disimpulkan oleh KPPU dalam 

Pendapat KPPU), bahkan akibat dari Pengambilalihan 

ini Terlapor telah mengalami kerugian keuangan yang 

tidak sedikit, maka menurut hemat kami “kelalaian” 

lapor sebagaimana dipersangkakan kepada Terlapor 

tidak selayaknya dihukum sesuai dengan pasal yang 

-------------------------------------------------

Menurut hemat kami KPPU sebagi otoritas yang 

melakukan pengawasan dan kontrol terhadap 

persaingan usaha perlu menciptakan insentif bagi bisnis 

untuk memberi tahu di mana ada risiko nyata suatu 

pengambilalihan atau transaksi lainnya bisa bersifat 

anti persaingan dalam arti tidak terlalu mudah 

menjatuhkan sanksi, terutama denda.  ----------------------

Dalam pada itu, sekiranya Pengambilalihan terdeteksi 

bersifat anti kompetitif, meskipun faktanya tidak, maka 

sanksi “peringatan” adalah sanksi yang paling tinggi dan 

etentuan UU 5/1999, termasuk 

Pasal 29 UU 5/1999 jo. Pasal 5 PP 57/2010 yang diduga 

-------  

Meskipun pengecualian dalam Pasal 50 huruf a UU 

5/1999 dikatakan tidak berlaku pada Terlapor, 

ggar ketentuan dalam Pasal 

29 UU 5/1999 jo. Pasal 5 PP 57/2010. Meskipun 

ambang batas nilai jumlah aset dan/atau penjualan 

Terlapor memenuhi ambang batas dalam Pasal 5 PP 

57/2010, Pengambilalihan tidak melanggar Pasal 29 UU 

entuan bahwa 

pengambilalihan tersebut “dapat mengakibatkan 

terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha 

----------------------  

Maka apabila Majelis Komisi berpendapat berbeda 

bahwa Terlapor telah melanggar Pasal 29 UU 5/1999, 

i Pengambilalihan tidak 

menimbulkan persaingan yang tidak sehat dan bukan 

merupakan pengambilalihan yang anti kompetitif (yang 

mana hal ini juga disimpulkan oleh KPPU dalam 

Pendapat KPPU), bahkan akibat dari Pengambilalihan 

ugian keuangan yang 

tidak sedikit, maka menurut hemat kami “kelalaian” 

lapor sebagaimana dipersangkakan kepada Terlapor 

tidak selayaknya dihukum sesuai dengan pasal yang 

-----------------  

Menurut hemat kami KPPU sebagi otoritas yang 

kontrol terhadap 

persaingan usaha perlu menciptakan insentif bagi bisnis 

untuk memberi tahu di mana ada risiko nyata suatu 

pengambilalihan atau transaksi lainnya bisa bersifat 

anti persaingan dalam arti tidak terlalu mudah 

----------------------  

Dalam pada itu, sekiranya Pengambilalihan terdeteksi 

bersifat anti kompetitif, meskipun faktanya tidak, maka 

sanksi “peringatan” adalah sanksi yang paling tinggi dan 
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signifikan dijatuhkan. Hal ini penting untuk 

mempertahankan insentif bagi dunia bisn

diharapkan ke depan agar dalam menjalankan usaha ini 

tetap mematuhi hukum. --------------------------------

Tentang Pengenaan Denda --------------------------------

7.10.1. Bahwa Terlapor memahami adanya ketentuan Pasal 6 

PP No. 57 tahun 2010, sehingga pendapat Investigator 

KPPU mengajukan denda administratif pali

sebesar Rp 25.000.000.000,

rupiah). Namun demikian melalui Kesimpulan ini, 

Terlapor memohon agar pengenaan denda tersebut 

dapat ditinjau dan dipertimbangkan kembali oleh 

Majelis Komisi dengan pertimbangan

sebagai berikut : --------------------------------

7.10.1.1. Terlapor sangat menghormati penegakan 

hukum yang dilakukan oleh KPPU untuk 

menciptakan persaingan usaha yang 

sehat dan mengawasi segala tindakan 

Pelaku Usaha (termasuk Terlapor) agar 

sesuai dengan UU 

7.10.2. Terlapor selama menjalankan kegi

pernah melakukan bentuk

dilarang oleh UU 5/1999, yaitu:

7.10.2.1. Tidak pernah melakukan monopoli;

7.10.2.2. Tidak pernah melakukan monopsoni;

7.10.2.3. Tidak pernah melakukan penguasaan 

pasar; --------------------------------

7.10.2.4. Tidak pernah melakukan dumping;

7.10.2.5. Tidak pernah mela

biaya produksi; dan

7.10.2.6. Tidak pernah melakukan 

persengkongkolan.

7.10.3. Secara finansial Terlapor tidak mendapatkan 

keuntungan atas aksi korporasi pengambilalihan 

PT Axioo, justru Terlapor mengalami kerugian sebesar 

Rp. 9.877.927.239 (sembilan triliun delapan ratus tujuh 

SALINAN 

signifikan dijatuhkan. Hal ini penting untuk 

mempertahankan insentif bagi dunia bisnis dan tentu 

diharapkan ke depan agar dalam menjalankan usaha ini 

----------------------------------------

-----------------------------------------------

Bahwa Terlapor memahami adanya ketentuan Pasal 6 

PP No. 57 tahun 2010, sehingga pendapat Investigator 

KPPU mengajukan denda administratif paling tinggi 

sebesar Rp 25.000.000.000,- (dua puluh lima milyar 

). Namun demikian melalui Kesimpulan ini, 

Terlapor memohon agar pengenaan denda tersebut 

dapat ditinjau dan dipertimbangkan kembali oleh 

Majelis Komisi dengan pertimbangan-pertimbangan 

------------------------------------------------

Terlapor sangat menghormati penegakan 

hukum yang dilakukan oleh KPPU untuk 

menciptakan persaingan usaha yang 

sehat dan mengawasi segala tindakan 

Pelaku Usaha (termasuk Terlapor) agar 

sesuai dengan UU 5/1999. -------------------

Terlapor selama menjalankan kegiatan usaha tidak 

pernah melakukan bentuk-bentuk kegiatan yang 

dilarang oleh UU 5/1999, yaitu: -----------------------------

Tidak pernah melakukan monopoli; --------

Tidak pernah melakukan monopsoni; ------

Tidak pernah melakukan penguasaan 

--------------------------------------------

Tidak pernah melakukan dumping; ---------

Tidak pernah melakukan manipulasi 

biaya produksi; dan ---------------------------

Tidak pernah melakukan 

persengkongkolan. -----------------------------

Secara finansial Terlapor tidak mendapatkan 

keuntungan atas aksi korporasi pengambilalihan 

PT Axioo, justru Terlapor mengalami kerugian sebesar 

sembilan triliun delapan ratus tujuh 

signifikan dijatuhkan. Hal ini penting untuk 

is dan tentu 

diharapkan ke depan agar dalam menjalankan usaha ini 

--------  

---------------  

Bahwa Terlapor memahami adanya ketentuan Pasal 6 

PP No. 57 tahun 2010, sehingga pendapat Investigator 

ng tinggi 

dua puluh lima milyar 

). Namun demikian melalui Kesimpulan ini, 

Terlapor memohon agar pengenaan denda tersebut 

dapat ditinjau dan dipertimbangkan kembali oleh 

pertimbangan 

----------------  

Terlapor sangat menghormati penegakan 

hukum yang dilakukan oleh KPPU untuk 

menciptakan persaingan usaha yang 

sehat dan mengawasi segala tindakan 

Pelaku Usaha (termasuk Terlapor) agar 

-------------------  

atan usaha tidak 

bentuk kegiatan yang 

-----------------------------  

--------  

------  

Tidak pernah melakukan penguasaan 

------------  

---------  

kukan manipulasi 

---------------------------  

Tidak pernah melakukan 

-----------------------------  

Secara finansial Terlapor tidak mendapatkan 

keuntungan atas aksi korporasi pengambilalihan                    

PT Axioo, justru Terlapor mengalami kerugian sebesar 

sembilan triliun delapan ratus tujuh 



 

7.10.4.

7.10.5.
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puluh juta sembilan ratus dua puluh tujuh ribu dua 

ratus tiga puluh sembilan Rupiah

7.10.4. Berdasarkan kerugian tersebut, apakah Terlapor 

secara hukum juga masih patut apabila dikemudan 

hari Terlapor menurut Investig

denda administratif paling tinggi sebesar                     

Rp 25.000.000.000,- (dua puluh lima milyar Rupiah

mohon atas hal ini Majelis Komisi dapat 

mempertimbangkannya secara progresif dengan arif 

dan bijaksana. --------------------------------

7.10.5. Bahwa jumlah denda administratif sebesar 

Rp 25.000.000.000,- (dua puluh lima milyar rupiah

tentu membebani Terlapor, namun tentu masih ada 

ruang bagi Terlapor untuk memohon agar pengenaan 

denda administratif dapat dipertimbangkan kembali. 

Dan Terlapor sangat mengharapkan sekiranya memang 

ada pengenaan denda administratif diharapkan 

pengenaan denda yang berkeadilan dari Majelis Komisi 

mengingat pengambilalihan saham yang dilakukan 

Terlapor guna memenuhi peraturaan perundang

undangan di mana hal i

Prof. Dr. Ningrum Natasya Sirait, S.H., MLI dalam 

affidafitnya sehubungan dengan apakah setiap 

tindakan pelaku usaha yang menurut KPPU melanggar 

suatu aturan harus dikenakan sanksi denda dan 

adanya sanksi lain yang bersifat persu

pelaku usaha dinilai beritikad baik demi memenuhi 

peraturan perundang-undangan. Prof. Dr. Ningrum 

Natasya Sirait, S.H., MLI menyatakan :

Pasal 50 huruf a UU 5/1999 yang berbunyi: “

dikecualikan dari ketentuan undang

(a) perbuatan dan atau perjanjian yang bertujuan 

melaksanakan peraturan perundang

berlaku”. Dalam penjelasan UU 5/1999, ketentuan 

pasal ini dikatakan “cukup jelas”. 

SALINAN 

puluh juta sembilan ratus dua puluh tujuh ribu dua 

ratus tiga puluh sembilan Rupiah).  --------------------------

Berdasarkan kerugian tersebut, apakah Terlapor 

secara hukum juga masih patut apabila dikemudan 

hari Terlapor menurut Investigator  dapat dibebani 

denda administratif paling tinggi sebesar                     

dua puluh lima milyar Rupiah) ? 

mohon atas hal ini Majelis Komisi dapat 

mempertimbangkannya secara progresif dengan arif 

--------------------------------------------------

nda administratif sebesar 

dua puluh lima milyar rupiah) 

tentu membebani Terlapor, namun tentu masih ada 

ruang bagi Terlapor untuk memohon agar pengenaan 

denda administratif dapat dipertimbangkan kembali. 

erlapor sangat mengharapkan sekiranya memang 

ada pengenaan denda administratif diharapkan 

pengenaan denda yang berkeadilan dari Majelis Komisi 

mengingat pengambilalihan saham yang dilakukan 

Terlapor guna memenuhi peraturaan perundang-

undangan di mana hal ini sejalan dengan pendapat 

Prof. Dr. Ningrum Natasya Sirait, S.H., MLI dalam 

affidafitnya sehubungan dengan apakah setiap 

tindakan pelaku usaha yang menurut KPPU melanggar 

suatu aturan harus dikenakan sanksi denda dan 

adanya sanksi lain yang bersifat persuasif sepanjang 

pelaku usaha dinilai beritikad baik demi memenuhi 

undangan. Prof. Dr. Ningrum 

Natasya Sirait, S.H., MLI menyatakan : --------------------

Pasal 50 huruf a UU 5/1999 yang berbunyi: “Yang 

dikecualikan dari ketentuan undang-undang ini adalah 

) perbuatan dan atau perjanjian yang bertujuan 

melaksanakan peraturan perundang-undangan yang 

. Dalam penjelasan UU 5/1999, ketentuan 

pasal ini dikatakan “cukup jelas”.  --------------------------

puluh juta sembilan ratus dua puluh tujuh ribu dua 

--------------------------  

Berdasarkan kerugian tersebut, apakah Terlapor 

secara hukum juga masih patut apabila dikemudan 

ator  dapat dibebani 

denda administratif paling tinggi sebesar                     

) ? 

mohon atas hal ini Majelis Komisi dapat 

mempertimbangkannya secara progresif dengan arif 

------------------  

nda administratif sebesar                           

) 

tentu membebani Terlapor, namun tentu masih ada 

ruang bagi Terlapor untuk memohon agar pengenaan 

denda administratif dapat dipertimbangkan kembali. 

erlapor sangat mengharapkan sekiranya memang 

ada pengenaan denda administratif diharapkan 

pengenaan denda yang berkeadilan dari Majelis Komisi 

mengingat pengambilalihan saham yang dilakukan 

-

ni sejalan dengan pendapat 

Prof. Dr. Ningrum Natasya Sirait, S.H., MLI dalam 

affidafitnya sehubungan dengan apakah setiap 

tindakan pelaku usaha yang menurut KPPU melanggar 

suatu aturan harus dikenakan sanksi denda dan 

asif sepanjang 

pelaku usaha dinilai beritikad baik demi memenuhi 

undangan. Prof. Dr. Ningrum 

--------------------  

Yang 

undang ini adalah 

) perbuatan dan atau perjanjian yang bertujuan 

undangan yang 

. Dalam penjelasan UU 5/1999, ketentuan 

--------------------------  



 

7.10.6.

7.10.7.

7.10.8.

7.10.9.
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7.10.6. Pasal 50 huruf a UU 5/1999 ini dapat mengandung 2 

makna: --------------------------------

7.10.6.1. Perbuatan dan/ atau

dilarang oleh UU 5/1999 tetapi bertujuan 

melaksanakan Peraturan perundang

undangan yang berlaku, maka tidak akan 

diberlakukan UU ini, khususnya 

berkaitan dengan tindakan administratif; 

dan --------------------------------

7.10.6.2. Perbuatan/ dan atau Perjanjian yang 

tidak dilaran

bertujuan melaksanakan Peraturan 

Perundang-undangan yang berlaku, maka 

tidak akan diberlakukan UU 5/1999 ini, 

khususnya berkaitan dengan tindakan 

administratif.

7.10.7. Dalam perkara ini, tindakan yang dilakukan oleh 

Terlapor bukan merupakan 

yang dilarang oleh UU 5/1999 dan dalam rangka 

melaksanakan peraturan perundang

berlaku. --------------------------------

7.10.8. Terlapor telah melakukan aksi korporasi, dalam hal ini 

Terlapor sebagai pelaku usaha di bidang usaha 

import/ importir Telepon Selul

dan Komputer Tablet telah mengakuisisi industri guna 

memenuhi Peraturan Menteri Perdagangan RI 

(“Permendag”) Nomor: 38/M

tentang Perubahan atas Peraturan Menteri 

Perdagangan RI Nomor 82/M

tentang Ketentuan Impor Telepon Seluler, Komputer 

Genggam dan Komputer Tablet.

7.10.9. Permendag 38 ini mengandung sanksi “Dicabut 

Penetapan sebagai IT Telepon Seluler, Komputer 

Genggam dan Komputer Tablet”, apabila perusahaan 

tidak melakukan kewajiban mendirikan industri 

Telepon Seluler, Komputer Genggam dan Komputer 

SALINAN 

Pasal 50 huruf a UU 5/1999 ini dapat mengandung 2 

-----------------------------------------------------------

Perbuatan dan/ atau Perjaniian yang 

dilarang oleh UU 5/1999 tetapi bertujuan 

melaksanakan Peraturan perundang-

undangan yang berlaku, maka tidak akan 

diberlakukan UU ini, khususnya 

berkaitan dengan tindakan administratif; 

-----------------------------------------------

Perbuatan/ dan atau Perjanjian yang 

tidak dilarang oleh UU 5/1999 dan 

bertujuan melaksanakan Peraturan 

undangan yang berlaku, maka 

tidak akan diberlakukan UU 5/1999 ini, 

khususnya berkaitan dengan tindakan 

administratif. -----------------------------------

Dalam perkara ini, tindakan yang dilakukan oleh 

Terlapor bukan merupakan perbuatan/ perjanjian 

yang dilarang oleh UU 5/1999 dan dalam rangka 

melaksanakan peraturan perundang-undangan yang 

----------------------------------------------------------

Terlapor telah melakukan aksi korporasi, dalam hal ini 

Terlapor sebagai pelaku usaha di bidang usaha 

import/ importir Telepon Seluler, Komputer Genggam 

dan Komputer Tablet telah mengakuisisi industri guna 

memenuhi Peraturan Menteri Perdagangan RI 

(“Permendag”) Nomor: 38/M-DAG/PER/8/2013 

tentang Perubahan atas Peraturan Menteri 

Perdagangan RI Nomor 82/M-DAG/PER/12/2012 

n Impor Telepon Seluler, Komputer 

Genggam dan Komputer Tablet. -----------------------------

Permendag 38 ini mengandung sanksi “Dicabut 

Penetapan sebagai IT Telepon Seluler, Komputer 

Genggam dan Komputer Tablet”, apabila perusahaan 

tidak melakukan kewajiban mendirikan industri 

n Seluler, Komputer Genggam dan Komputer 

Pasal 50 huruf a UU 5/1999 ini dapat mengandung 2 

---------------------------  

Perjaniian yang 

dilarang oleh UU 5/1999 tetapi bertujuan 

-

undangan yang berlaku, maka tidak akan 

diberlakukan UU ini, khususnya 

berkaitan dengan tindakan administratif; 

---------------  

Perbuatan/ dan atau Perjanjian yang 

g oleh UU 5/1999 dan 

bertujuan melaksanakan Peraturan 

undangan yang berlaku, maka 

tidak akan diberlakukan UU 5/1999 ini, 

khususnya berkaitan dengan tindakan 

---  

Dalam perkara ini, tindakan yang dilakukan oleh 

perbuatan/ perjanjian 

yang dilarang oleh UU 5/1999 dan dalam rangka 

undangan yang 

--------------------------  

Terlapor telah melakukan aksi korporasi, dalam hal ini 

Terlapor sebagai pelaku usaha di bidang usaha 

er, Komputer Genggam 

dan Komputer Tablet telah mengakuisisi industri guna 

memenuhi Peraturan Menteri Perdagangan RI 

DAG/PER/8/2013 

tentang Perubahan atas Peraturan Menteri 

DAG/PER/12/2012 

n Impor Telepon Seluler, Komputer 

-----------------------------  

Permendag 38 ini mengandung sanksi “Dicabut 

Penetapan sebagai IT Telepon Seluler, Komputer 

Genggam dan Komputer Tablet”, apabila perusahaan 

tidak melakukan kewajiban mendirikan industri 

n Seluler, Komputer Genggam dan Komputer 



 

7.10.10.

8. Menimbang bahwa setelah melaksanakan Musyawarah Ma

Majelis Komisi menilai telah memiliki bukti dan penilaian yang cu

untuk mengambil putusan.

 

Setelah mempertimbangkan Laporan 

Tanggapan Terlapor terhadap Laporan 

keterangan para Saksi, keterangan para Ahli, keterangan Terlapor, surat

surat dan/atau dokumen, Kesimpulan Hasil Persidangan yang disampaikan 
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Tablet. Berdasarkan hal tersebut di atas, maka 

Terlapor dikecualikan dari ketentuan UU 5/1999.

7.10.10. Bahwa berdasarkan Fakta Hukum, Tanggapan 

Terlapor, Keterangan Terlapor dan Keterangan Ahli 

dalam Pemeriksaan Lanjutan d

yang diajukan Terlapor di atas, maka dengan ini kami 

mohon kepada Majelis Komisi untuk 

mempertimbangkan dan memberikan putusan sebagai 

berikut : --------------------------------

7.10.10.1. Menerima Tanggapan dari Terlapor untuk 

seluruhnya;

7.10.10.2. Menyatakan menolak Laporan 

Keterlambata

Pelanggaran Pasal 29 UU No. 5 tahun 

1999 Jo. Pasal 5 Peraturan Pemerintah 

No. 57 tahun 2010 Dalam 

Pengambilalihan Saham oleh     PT Axioo 

Internasional Indonesia oleh PT Erajaya 

Swasembada, Tbk; dan

7.10.10.3. Menyatakan bahwa Terlapor tidak 

terbukti melakukan pelanggaran Pasal 29 

UU No. 5 tahun 1999 Jo. Pasal 5 

Peraturan Pemerintah No. 57 tahun 2010.

7.10.10.4. Atau apabila Majelis Komisi berpendapat 

lain mohon diputus seadil

aequo et bono)

Menimbang bahwa setelah melaksanakan Musyawarah Ma

Majelis Komisi menilai telah memiliki bukti dan penilaian yang cu

untuk mengambil putusan. --------------------------------

 

TENTANG HUKUM

 

Setelah mempertimbangkan Laporan Keterlambatan

Tanggapan Terlapor terhadap Laporan Keterlambatan

erangan para Saksi, keterangan para Ahli, keterangan Terlapor, surat

surat dan/atau dokumen, Kesimpulan Hasil Persidangan yang disampaikan 

SALINAN 

Tablet. Berdasarkan hal tersebut di atas, maka 

Terlapor dikecualikan dari ketentuan UU 5/1999. -------

Bahwa berdasarkan Fakta Hukum, Tanggapan 

Terlapor, Keterangan Terlapor dan Keterangan Ahli 

dalam Pemeriksaan Lanjutan dan juga Kesimpulan 

yang diajukan Terlapor di atas, maka dengan ini kami 

mohon kepada Majelis Komisi untuk 

mempertimbangkan dan memberikan putusan sebagai 

----------------------------------------------------------

Menerima Tanggapan dari Terlapor untuk 

seluruhnya; -------------------------------------

Menyatakan menolak Laporan 

Keterlambatan Pemberitahuan Dugaan 

Pelanggaran Pasal 29 UU No. 5 tahun 

1999 Jo. Pasal 5 Peraturan Pemerintah 

No. 57 tahun 2010 Dalam 

Pengambilalihan Saham oleh     PT Axioo 

Internasional Indonesia oleh PT Erajaya 

Swasembada, Tbk; dan -----------------------

Menyatakan bahwa Terlapor tidak 

erbukti melakukan pelanggaran Pasal 29 

UU No. 5 tahun 1999 Jo. Pasal 5 

Peraturan Pemerintah No. 57 tahun 2010.

Atau apabila Majelis Komisi berpendapat 

lain mohon diputus seadil-adilnya (ex 

aequo et bono) ----------------------------------

Menimbang bahwa setelah melaksanakan Musyawarah Majelis Komisi, 

Majelis Komisi menilai telah memiliki bukti dan penilaian yang cukup 

-------------------------------------------------------

TENTANG HUKUM 

Keterlambatan Pemberitahuan, 

Keterlambatan Pemberitahuan, 

erangan para Saksi, keterangan para Ahli, keterangan Terlapor, surat-

surat dan/atau dokumen, Kesimpulan Hasil Persidangan yang disampaikan 

Tablet. Berdasarkan hal tersebut di atas, maka 

-------  

Bahwa berdasarkan Fakta Hukum, Tanggapan 

Terlapor, Keterangan Terlapor dan Keterangan Ahli 

an juga Kesimpulan 

yang diajukan Terlapor di atas, maka dengan ini kami 

mohon kepada Majelis Komisi untuk 

mempertimbangkan dan memberikan putusan sebagai 

--------------------------  

Menerima Tanggapan dari Terlapor untuk 

-----  

Menyatakan menolak Laporan 

n Pemberitahuan Dugaan 

Pelanggaran Pasal 29 UU No. 5 tahun 

1999 Jo. Pasal 5 Peraturan Pemerintah 

No. 57 tahun 2010 Dalam 

Pengambilalihan Saham oleh     PT Axioo 

Internasional Indonesia oleh PT Erajaya 

-----------------------  

Menyatakan bahwa Terlapor tidak 

erbukti melakukan pelanggaran Pasal 29 

UU No. 5 tahun 1999 Jo. Pasal 5 

Peraturan Pemerintah No. 57 tahun 2010.  

Atau apabila Majelis Komisi berpendapat 

adilnya (ex 

--  

jelis Komisi, 

kup 

-----------------------  

, 

, 

-

surat dan/atau dokumen, Kesimpulan Hasil Persidangan yang disampaikan 



 

oleh Investigator dan Terlapor (fakta persidangan), Majelis Komisi menilai, 

menganalisis, menyimpulkan, dan memutuska

bukti yang cukup tentang telah terjadi atau tidak terjadinya pelanggaran 

terhadap Undang

Nomor 5 Tahun 1999) 

Nomor 01/KPPU

Komisi menguraikan dalam beberapa bagian, yaitu:

1. Tentang Terlapor.

2. Tentang Objek Perkara dan 

3. Tentang Pengambilalihan Saham 

Terlapor. --------------------------------

4. Tentang Nilai Aset dan Nilai Penjualan Pengambilalihan Saham.

5. Tentang Keterlambatan

6. Tentang Pengecualian dalam Pasal 50 huruf a Undang

Tahun 1999. 

7. Tentang Pemenuhan Unsur Pasal 29 Undang

1999 jo. Pasal 5 Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2010

Berikut uraian masing

1. Tentang Identitas Terlapor

1.1 Bahwa Terlapor dalam perkara 

Swasembada

badan

didirikan 

1996 yang dibuat dihadapan Notaris Myra Yuwono, S.H. dan telah 

mendapatkan 

pada tanggal 24 Febru

Perubahan anggaran dasar terakhir dimuat dalam Akta 

Pernyataan Keputusan Rapat 

PT Erajaya Swasembada, Tbk

(dua puluh 

Fathiah Helmi

Anggaran Dasar berikut surat penerimaan pemberitahuan dari 

Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Kementerian 

Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor: AHU

tanggal 

 

- 92 - 

oleh Investigator dan Terlapor (fakta persidangan), Majelis Komisi menilai, 

, menyimpulkan, dan memutuska

bukti yang cukup tentang telah terjadi atau tidak terjadinya pelanggaran 

terhadap Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 

Nomor 5 Tahun 1999) yang diduga dilakukan oleh Terlapor dalam Perkara 

/KPPU-M/2018. Dalam melakukan penilaian dan analis

Komisi menguraikan dalam beberapa bagian, yaitu:

Tentang Terlapor. --------------------------------

Objek Perkara dan Dugaan Pelanggaran.

Pengambilalihan Saham PT Axioo International Indonesia

----------------------------------------------------------------

ai Aset dan Nilai Penjualan Pengambilalihan Saham.

Keterlambatan Pemberitahuan Kepada Komisi

Tentang Pengecualian dalam Pasal 50 huruf a Undang

Tahun 1999.  ----------------------------------------------------------------

Tentang Pemenuhan Unsur Pasal 29 Undang

sal 5 Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2010

Berikut uraian masing-masing bagian sebagaimana tersebut di atas;

Identitas Terlapor --------------------------------

Bahwa Terlapor dalam perkara 

Swasembada, Tbk. yang merupakan badan usaha berbentuk 

badan hukum yang terdaftar dalam bursa efek 

didirikan berdasarkan Akta Notaris Nomor 7 tertanggal 8 Oktober 

yang dibuat dihadapan Notaris Myra Yuwono, S.H. dan telah 

mendapatkan Surat Keputusan Kehakiman Republik Indonesia 

pada tanggal 24 Februari 1997 Nomor C2

erubahan anggaran dasar terakhir dimuat dalam Akta 

Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan

PT Erajaya Swasembada, Tbk. Nomor: 

(dua puluh Juni dua ribu tujuh belas) yang dibua

Fathiah Helmi, S.H., Notaris di Jakarta, tentang Perubahan 

Anggaran Dasar berikut surat penerimaan pemberitahuan dari 

Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Kementerian 

Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor: AHU

tanggal 6 Juli 2017 (enam Juli dua ribu 

SALINAN 

oleh Investigator dan Terlapor (fakta persidangan), Majelis Komisi menilai, 

, menyimpulkan, dan memutuskan perkara berdasarkan alat 

bukti yang cukup tentang telah terjadi atau tidak terjadinya pelanggaran 

Undang Nomor 5 Tahun 1999 (selanjutnya disebut UU 

yang diduga dilakukan oleh Terlapor dalam Perkara 

. Dalam melakukan penilaian dan analisis, Majelis 

Komisi menguraikan dalam beberapa bagian, yaitu: ------------------------------ 

-------------------------------------------------------------------  

Dugaan Pelanggaran. ----------------------------  

PT Axioo International Indonesia oleh 

---------------------------------------------  

ai Aset dan Nilai Penjualan Pengambilalihan Saham. ----------  

Kepada Komisi. --------------------  

Tentang Pengecualian dalam Pasal 50 huruf a Undang-Undang Nomor 5 

----------------------------------------  

Tentang Pemenuhan Unsur Pasal 29 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 

sal 5 Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2010. -----------  

masing bagian sebagaimana tersebut di atas; ---------- 

----------------------------------------------------- 

Bahwa Terlapor dalam perkara a quo adalah PT Erajaya 

merupakan badan usaha berbentuk 

terdaftar dalam bursa efek Jakarta dan 

Akta Notaris Nomor 7 tertanggal 8 Oktober 

yang dibuat dihadapan Notaris Myra Yuwono, S.H. dan telah 

Surat Keputusan Kehakiman Republik Indonesia 

ari 1997 Nomor C2-1270.HT.01.01.TH.97.

erubahan anggaran dasar terakhir dimuat dalam Akta 

Umum Pemegang Saham Tahunan

Nomor: 87 tertanggal 20 Juni 2017

belas) yang dibuat dihadapan 

, Notaris di Jakarta, tentang Perubahan 

Anggaran Dasar berikut surat penerimaan pemberitahuan dari 

Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Kementerian 

Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor: AHU-AH.01.03-0150572

dua ribu tujuh belas). PT Erajaya 

oleh Investigator dan Terlapor (fakta persidangan), Majelis Komisi menilai, 

n perkara berdasarkan alat 

bukti yang cukup tentang telah terjadi atau tidak terjadinya pelanggaran 

(selanjutnya disebut UU 

yang diduga dilakukan oleh Terlapor dalam Perkara 

, Majelis 

  

 

 

oleh 

 

 

 

Undang Nomor 5 

 

Undang Nomor 5 Tahun 

 

  

  

PT Erajaya 

merupakan badan usaha berbentuk 

dan 

Akta Notaris Nomor 7 tertanggal 8 Oktober 

yang dibuat dihadapan Notaris Myra Yuwono, S.H. dan telah 

Surat Keputusan Kehakiman Republik Indonesia 

. 

erubahan anggaran dasar terakhir dimuat dalam Akta 

Umum Pemegang Saham Tahunan 

20 Juni 2017 

t dihadapan 

, Notaris di Jakarta, tentang Perubahan 

Anggaran Dasar berikut surat penerimaan pemberitahuan dari 

Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Kementerian 

0150572 

PT Erajaya 



 

Swasembada

menyelenggarakan kegiatan usaha

perdagangan

agrobisnis

1.2 Bahwa dalam prakteknya, Terlapor telah melakukan 

pengambilalihan saham 

2. Tentang Objek Perkara dan 

2.1. Bahwa

dalam Pengambilalihan (Akuisisi

International Indonesia 

puluh lima) hari terhitung sejak 

dengan tanggal 10 Februari 2016, 

Rp5.100.000.000,00 (

C10). 

2.2. Bahwa d

ketentuan 

Pasal 

menyatakan

Pasal 29 

(1) Penggabungan atau peleburan badan usaha, atau 
pengambilalihan saham sebagaimana dimaksud dalam Pasal 
28 yang berakibat nilai aset dan atau nilai penjualannya 
melebihi jumlah tertentu, wajib diberitahukan kepada Komisi, 
selambat
penggabungan, peleburan atau pengambilalihan tersebut.

(2) Ketentuan tentang penetapan nilai aset dan atau nilai 
penjualan serta tata cara pemberitahuan sebagaimana 
dimaksud dalam ayat (1), diatur dalam Peraturan Pemerintah. 

 

Pe
(1)
(2)

Jo. Pasal 5 PP No. 57/2010 yang berbunyi:

(1) Penggabungan Badan Usaha, Peleburan Badan Usaha, atau 
Pengambilalihan Saham perusahaan lain yang berakibat nilai 
aset dan/atau nilai penjualannya melebihi jumla
wajib diberitahukan secara tertulis kepada Komisi paling 
lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak tanggal telah berlaku 
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Swasembada, Tbk. merupakan pelaku usaha yang 

menyelenggarakan kegiatan usaha

erdagangan, industri, industri pembangunan

agrobisnis, jasa, angkutan (Vide bukti C22 da

Bahwa dalam prakteknya, Terlapor telah melakukan 

pengambilalihan saham PT Axioo Interna

Objek Perkara dan Dugaan Pelanggaran

Bahwa objek perkara a quo adalah 

dalam Pengambilalihan (Akuisisi) Saham Perusahaan 

International Indonesia oleh Terlapor

puluh lima) hari terhitung sejak tanggal 07 Juli 2015 sampai 

dengan tanggal 10 Februari 2016, de

5.100.000.000,00 (lima miliar seratus

  ----------------------------------------------------------------

Bahwa dugaan pelanggaran dalam perkara 

ketentuan Pasal 29 Undang-Undang

Pasal 5 Peraturan Pemerintah Nomor

menyatakan sebagai berikut: --------------------------------

Pasal 29 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999

Penggabungan atau peleburan badan usaha, atau 
pengambilalihan saham sebagaimana dimaksud dalam Pasal 
28 yang berakibat nilai aset dan atau nilai penjualannya 
melebihi jumlah tertentu, wajib diberitahukan kepada Komisi, 
selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 
penggabungan, peleburan atau pengambilalihan tersebut.
Ketentuan tentang penetapan nilai aset dan atau nilai 
penjualan serta tata cara pemberitahuan sebagaimana 
dimaksud dalam ayat (1), diatur dalam Peraturan Pemerintah. 

Penjelasan Pasal:  --------------------------------
(1) Cukup jelas.  --------------------------------
(2) Cukup jelas. --------------------------------
 

Pasal 5 PP No. 57/2010 yang berbunyi:
 

Penggabungan Badan Usaha, Peleburan Badan Usaha, atau 
Pengambilalihan Saham perusahaan lain yang berakibat nilai 
aset dan/atau nilai penjualannya melebihi jumla
wajib diberitahukan secara tertulis kepada Komisi paling 
lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak tanggal telah berlaku 

SALINAN 

merupakan pelaku usaha yang 

menyelenggarakan kegiatan usaha antara lain pada bidang 

i pembangunan, pertambangan, 

bukti C22 dan C24).  ---------------- 

Bahwa dalam prakteknya, Terlapor telah melakukan 

PT Axioo International Indonesia. ----------- 

Dugaan Pelanggaran  ------------------------- 

adalah Keterlambatan Pemberitahuan 

) Saham Perusahaan PT Axioo 

Terlapor selama 145 (seratus empat 

tanggal 07 Juli 2015 sampai 

dengan nilai transaksi sebesar 

lima miliar seratus juta rupiah) (Vide bukti 

------------------------------------------

dalam perkara a quo adalah 

Undang Nomor 5 Tahun 1999 jo.

Nomor 57 Tahun 2010 yang 

----------------------------------------------

5 Tahun 1999:  ---------------------

Penggabungan atau peleburan badan usaha, atau 
pengambilalihan saham sebagaimana dimaksud dalam Pasal 
28 yang berakibat nilai aset dan atau nilai penjualannya 
melebihi jumlah tertentu, wajib diberitahukan kepada Komisi, 

(tiga puluh) hari sejak tanggal 
penggabungan, peleburan atau pengambilalihan tersebut. ------ 
Ketentuan tentang penetapan nilai aset dan atau nilai 
penjualan serta tata cara pemberitahuan sebagaimana 
dimaksud dalam ayat (1), diatur dalam Peraturan Pemerintah. 

---------------------------------------------------- 
----------------------------------------------------- 
----------------------------------------------------- 

Pasal 5 PP No. 57/2010 yang berbunyi:  --------------------------- 

Penggabungan Badan Usaha, Peleburan Badan Usaha, atau 
Pengambilalihan Saham perusahaan lain yang berakibat nilai 
aset dan/atau nilai penjualannya melebihi jumlah tertentu 
wajib diberitahukan secara tertulis kepada Komisi paling 
lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak tanggal telah berlaku 

merupakan pelaku usaha yang 

antara lain pada bidang 

, 

  

Bahwa dalam prakteknya, Terlapor telah melakukan 

  

   

Keterlambatan Pemberitahuan 

PT Axioo 

selama 145 (seratus empat 

tanggal 07 Juli 2015 sampai 

ngan nilai transaksi sebesar 

bukti 

----------    

adalah 

jo. 

yang 

--------------  

---------------------  

Penggabungan atau peleburan badan usaha, atau 
pengambilalihan saham sebagaimana dimaksud dalam Pasal 
28 yang berakibat nilai aset dan atau nilai penjualannya 
melebihi jumlah tertentu, wajib diberitahukan kepada Komisi, 

(tiga puluh) hari sejak tanggal 
  

Ketentuan tentang penetapan nilai aset dan atau nilai 
penjualan serta tata cara pemberitahuan sebagaimana 
dimaksud dalam ayat (1), diatur dalam Peraturan Pemerintah.  

  
  
  

  

Penggabungan Badan Usaha, Peleburan Badan Usaha, atau 
Pengambilalihan Saham perusahaan lain yang berakibat nilai 

h tertentu 
wajib diberitahukan secara tertulis kepada Komisi paling 
lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak tanggal telah berlaku 



 

efektif secara yuridis Penggabungan Badan Usaha, Peleburan 
Badan Usaha, Pengambilalihan saham perusahaan.

(2) Jumlah tertentu seba
atas:
a.

b.

(3) Bagi Pelaku Usaha di bidang Perbankan kewaji
menyampaikan pemberitahuan secara tertulis sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) berlaku jika nilai aset melebihi 
Rp

(4) Nilai aset dan/atau nilai penjualan sebagaimana dimaksud 
pada ayat (2) dan (
aset dan/atau nilai penjualan dari:
a.

b.

Penjelasan Pasal:

(1) 
(2) 

(3) 
(4) 
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efektif secara yuridis Penggabungan Badan Usaha, Peleburan 
Badan Usaha, Pengambilalihan saham perusahaan.
Jumlah tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri 
atas:  --------------------------------
a. Nilai aset sebesar Rp2.500.000.000.000,00 (dua triliun 

lima ratus miliar rupiah); dan/atau
b. Nilai penjualan sebesar Rp

triliun rupiah).  --------------------------------
Bagi Pelaku Usaha di bidang Perbankan kewaji
menyampaikan pemberitahuan secara tertulis sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) berlaku jika nilai aset melebihi 
Rp20.000.000.000.000,00 (dua puluh triliun rupiah).
Nilai aset dan/atau nilai penjualan sebagaimana dimaksud 
pada ayat (2) dan (3) dihitung berdasarkan penjumlahan nilai 
aset dan/atau nilai penjualan dari:
a. Badan Usaha hasil Penggabungan, atau Badan Usaha 

hasil Peleburan, atau Badan Usaha yang mengambilalih 
saham perusahaan lain dan Badan Usaha yang 
diambilalih; dan  --------------------------------

b. Badan Usaha yang secara langsung maupun tidak 
langsung mengendalikan atau dikendalikan oleh Badan 
Usaha hasil penggabungan, Badan Usaha hasil 
peleburan, atau Badan Usaha yang mengambilalih 
saham perusahaan lain dan Badan Usaha yang 
diambilalih.  --------------------------------

 

jelasan Pasal:  --------------------------------
 

 Cukup jelas.  --------------------------------
 Huruf a  --------------------------------

Dalam hal salah satu pihak yang melakukan Penggabungan 
Badan Usaha, Peleburan Badan Usaha, atau 
Pengambilalihan saham perusahaan memiliki perbedaan 
antara nilai aset tahun terakhir dengan nilai aset tahun 
sebelumnya sebesar 30% at
dihitung berdasarkan rata rata nilai aset 3 (tiga) tahun 
terakhir  --------------------------------
Huruf b  --------------------------------
Cara perhitungan nilai penjualan sama dengan cara 
perhitungan nilai aset.  --------------------------------

 Cukup jelas.  --------------------------------
 Huruf a  --------------------------------

Cukup Jelas  --------------------------------
Huruf b  --------------------------------
Yang dimaksud dengan “dikendalikan” adalah:
a. Pemilikan saham atau penguasaan suara lebih dari 

50% (lima puluh persen) dalam Badan Usaha; atau

SALINAN 

efektif secara yuridis Penggabungan Badan Usaha, Peleburan 
Badan Usaha, Pengambilalihan saham perusahaan.  ---------- 

gaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri 
------------------------------------------------------------------- 

2.500.000.000.000,00 (dua triliun 
lima ratus miliar rupiah); dan/atau  ------------------------- 
Nilai penjualan sebesar Rp5.000.000.000.000,00 (lima 

--------------------------------------------------- 
Bagi Pelaku Usaha di bidang Perbankan kewajiban 
menyampaikan pemberitahuan secara tertulis sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) berlaku jika nilai aset melebihi 

20.000.000.000.000,00 (dua puluh triliun rupiah).  ----------  
Nilai aset dan/atau nilai penjualan sebagaimana dimaksud 

3) dihitung berdasarkan penjumlahan nilai 
aset dan/atau nilai penjualan dari:  ------------------------------- 

Badan Usaha hasil Penggabungan, atau Badan Usaha 
hasil Peleburan, atau Badan Usaha yang mengambilalih 
saham perusahaan lain dan Badan Usaha yang 

------------------------------------------------ 
yang secara langsung maupun tidak 

langsung mengendalikan atau dikendalikan oleh Badan 
Usaha hasil penggabungan, Badan Usaha hasil 
peleburan, atau Badan Usaha yang mengambilalih 
saham perusahaan lain dan Badan Usaha yang 

------------------------------------------------------ 

----------------------------------------------------------- 

--------------------------------------------------------- 
--------------------------------------------------------------- 

Dalam hal salah satu pihak yang melakukan Penggabungan 
Badan Usaha, Peleburan Badan Usaha, atau 
Pengambilalihan saham perusahaan memiliki perbedaan 
antara nilai aset tahun terakhir dengan nilai aset tahun 
sebelumnya sebesar 30% atau lebih, maka nilai asetnya 
dihitung berdasarkan rata rata nilai aset 3 (tiga) tahun 

--------------------------------------------------------------- 
--------------------------------------------------------------- 

Cara perhitungan nilai penjualan sama dengan cara 
--------------------------------------------- 

--------------------------------------------------------- 
--------------------------------------------------------------- 

--------------------------------------------------------- 
--------------------------------------------------------------- 

kendalikan” adalah:  --------------- 
Pemilikan saham atau penguasaan suara lebih dari 
50% (lima puluh persen) dalam Badan Usaha; atau  ---- 

efektif secara yuridis Penggabungan Badan Usaha, Peleburan 
  

gaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri 
  

2.500.000.000.000,00 (dua triliun 
  

5.000.000.000.000,00 (lima 
  

ban 
menyampaikan pemberitahuan secara tertulis sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) berlaku jika nilai aset melebihi            

 
Nilai aset dan/atau nilai penjualan sebagaimana dimaksud 

3) dihitung berdasarkan penjumlahan nilai 
  

Badan Usaha hasil Penggabungan, atau Badan Usaha 
hasil Peleburan, atau Badan Usaha yang mengambilalih 
saham perusahaan lain dan Badan Usaha yang 

  
yang secara langsung maupun tidak 

langsung mengendalikan atau dikendalikan oleh Badan 
Usaha hasil penggabungan, Badan Usaha hasil 
peleburan, atau Badan Usaha yang mengambilalih 
saham perusahaan lain dan Badan Usaha yang 

  

  

  
  

Dalam hal salah satu pihak yang melakukan Penggabungan 
Badan Usaha, Peleburan Badan Usaha, atau 
Pengambilalihan saham perusahaan memiliki perbedaan 
antara nilai aset tahun terakhir dengan nilai aset tahun 

au lebih, maka nilai asetnya 
dihitung berdasarkan rata rata nilai aset 3 (tiga) tahun 

  
  

Cara perhitungan nilai penjualan sama dengan cara 
  
  
  
  
  
  

Pemilikan saham atau penguasaan suara lebih dari 
  



 

3. Tentang Pengambilalihan Saham 

oleh Terlapor

3.1. Bahwa 

saham terhadap 

Mei 201

3.2. Berdasarkan 

saham senilai Rp

dari total saham milik 

I2); --------------------------------

3.3. Bahwa komposisi pemegang saham 

Indonesia

Terlapor

3.3.1.

 

- 95 - 

b. Adanya pemilikan saham atau penguasaan suara 
kurang dari atau sama dengan 50% (lima puluh 
persen) tetapi dapat mempengaruhi dan menentu
kebijakan pengelolaan Badan Usaha dan/atau 
mempengaruhi dan menentukan pengelolaan Badan 
Usaha.  --------------------------------

Pengambilalihan Saham PT Axioo International Indonesia

Terlapor  ----------------------------------------------------------------

Bahwa Terlapor melakukan akuisisi

saham terhadap PT Axioo International Indonesia

2015  (vide bukti C30); --------------------------------

Berdasarkan fakta persidangan, Terlapor

saham senilai Rp5.100.000.000,00 (

dari total saham milik PT Axioo International Indones

----------------------------------------------------------------

Bahwa komposisi pemegang saham 

Indonesia sebelum dan sesudah Pengambilalihan Saham oleh 

Terlapor sebagai berikut (vide bukti 

3.3.1. Bahwa komposisi pemegang saham 

Indonesia sebelum terjadiny

Terlapor adalah sebagai berikut:

3.3.1.1. PT Aggelos Kreasi 

0,01% dengan nilai nominal sebesar 

Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah

3.3.1.2. PT Charis Eleos dengan modal dis

0.01% dengan nilai nominal seb

Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah

3.3.1.3. PT Duta Baraka dengan modal dis

0.01% dengan nilai nominal sebesar 

Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah

3.3.1.4. PT Karsten Fedora 

0.01% dengan nilai nominal sebesar 

Rp1.000.000,00 (sa

3.3.1.5. PT Exa Nusa Persada Persada

sebesar 99,96% den

SALINAN 

Adanya pemilikan saham atau penguasaan suara 
kurang dari atau sama dengan 50% (lima puluh 
persen) tetapi dapat mempengaruhi dan menentukan 
kebijakan pengelolaan Badan Usaha dan/atau 
mempengaruhi dan menentukan pengelolaan Badan 

-------------------------------------------------------- 

Axioo International Indonesia

----------------------------------------------

melakukan akuisisi/transaksi pengambilalihan

PT Axioo International Indonesia pada tanggal 26 

-------------------------------------------------

fakta persidangan, Terlapor mengambilalih 51%

(lima miliar seratus juta rupiah) 

PT Axioo International Indonesia (vide bukti

----------------------------------------------

Bahwa komposisi pemegang saham PT Axioo International 

esudah Pengambilalihan Saham oleh 

 I2); ---------------------------------

Bahwa komposisi pemegang saham PT Axioo International 

ya pengambilalihan saham oleh 

adalah sebagai berikut: --------------------------------  

 dengan modal disetor sebesar 

engan nilai nominal sebesar 

satu juta rupiah); ------------------  

dengan modal disetor sebesar 

gan nilai nominal sebesar 

satu juta rupiah); ------------------  

dengan modal disetor sebesar 

gan nilai nominal sebesar 

satu juta rupiah); ------------------  

 dengan modal disetor sebesar 

gan nilai nominal sebesar 

satu juta rupiah); ------------------  

PT Exa Nusa Persada Persada dengan modal disetor 

dengan nilai nominal sebesar 

Adanya pemilikan saham atau penguasaan suara 
kurang dari atau sama dengan 50% (lima puluh 

kan 
kebijakan pengelolaan Badan Usaha dan/atau 
mempengaruhi dan menentukan pengelolaan Badan 

  

Axioo International Indonesia 

--------------  

/transaksi pengambilalihan 

26 

-----------------  

51% 

) 

bukti 

--------------  

PT Axioo International 

esudah Pengambilalihan Saham oleh 

-  

PT Axioo International 

a pengambilalihan saham oleh 

 

dengan modal disetor sebesar 

engan nilai nominal sebesar 

 

etor sebesar 

esar 

 

etor sebesar 

gan nilai nominal sebesar 

 

etor sebesar 

gan nilai nominal sebesar 

 

etor 

gan nilai nominal sebesar 



 

3.3.2.

3.3.3.

3.3.4.

3.4. Bahwa atas pengambilalihan saham tersebut, KPPU melalui 

Direktorat Merger menyampaikan surat kepada Terlapor terkait 

dengan kewajiban menyampaikan 

dan diterima oleh Terlapor pada tanggal 30 Desember 2015 

bukti 

3.5. Bahwa dalam Pasal 8 PP Nomor 57 Tahun 2010

mengenai 

dalam Pasal 5 ayat (1) dan ayat (3) dilakukan deng

formulir yang telah ditetapkan oleh Komisi

3.6. Bahwa 

Usaha, dan Pengambilal

Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha No

2010 
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Rp9.996.000.000,00

ratus sembilan puluh enam juta rupiah

3.3.2. Bahwa terjadi pengalihan dan atau penjualan seluruh 

saham dari PT Aggelos Kreasi, 

Baraka, dan PT Karsten Fedora

(satu) lembar saham kepada PT Exa Nusa Persada.

3.3.3. Bahwa pada tanggal 30 April

jual beli saham PT Axioo Internasional Indonesi

Exa Nusa Persada kepada Terlapor sebesar

ribu seratus) saham dengan nilai transaksi sebesar 

Rp5.100.000.000,00 (lima mil

3.3.4. Bahwa komposisi pemegang saham 

Indonesia setelah terjadinya Pe

Terlapor adalah sebagai berikut:

3.3.4.1. PT Erajaya Swasembada, Tbk

disetor sebesar 51% 

sebesar Rp5.100.000.000

juta rupiah); --------------------------------

3.3.4.2. PT Exa Nusa Persada 

sebesar 49% dengan nilai nominal sebesar 

Rp4.900.000.000,00

juta rupiah); --------------------------------

Bahwa atas pengambilalihan saham tersebut, KPPU melalui 

Direktorat Merger menyampaikan surat kepada Terlapor terkait 

dengan kewajiban menyampaikan 

dan diterima oleh Terlapor pada tanggal 30 Desember 2015 

bukti C5); --------------------------------

Bahwa dalam Pasal 8 PP Nomor 57 Tahun 2010

mengenai pemberitahuan secara tertulis sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 5 ayat (1) dan ayat (3) dilakukan deng

formulir yang telah ditetapkan oleh Komisi

Bahwa Formulir Pemberitahuan Penggabungan, Pelebura

Usaha, dan Pengambilalihan Saham Perusahaan

Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha No

 sebagai berikut; --------------------------------

SALINAN 

9.996.000.000,00 (sembilan miliar sembilan 

ratus sembilan puluh enam juta rupiah); ------------  

terjadi pengalihan dan atau penjualan seluruh 

Aggelos Kreasi, PT Charis Eleos, PT Duta 

Karsten Fedora masing-masing sebesar 1

kepada PT Exa Nusa Persada. ---------  

Bahwa pada tanggal 30 April 2015 telah terjadi perjanjian 

Axioo Internasional Indonesia milik PT 

kepada Terlapor sebesar 5.100 (lima 

) saham dengan nilai transaksi sebesar 

lima miliar seratus juta rupiah).  ----  

Bahwa komposisi pemegang saham PT Axioo International 

setelah terjadinya Pengambilalihan saham oleh 

adalah sebagai berikut: --------------------------------  

PT Erajaya Swasembada, Tbk. dengan modal 

51% dengan nilai nominal 

5.100.000.000,00 (lima miliar seratus 

---------------------------------------------  

PT Exa Nusa Persada dengan modal disetor 

dengan nilai nominal sebesar 

Rp4.900.000.000,00 (empat miliar sembilan ratus 

---------------------------------------------  

Bahwa atas pengambilalihan saham tersebut, KPPU melalui 

Direktorat Merger menyampaikan surat kepada Terlapor terkait 

dengan kewajiban menyampaikan pemberitahuan kepada KPPU 

dan diterima oleh Terlapor pada tanggal 30 Desember 2015 (vide

---------------------------------------------------------------------

Bahwa dalam Pasal 8 PP Nomor 57 Tahun 2010 Ayat (1) mengatur

emberitahuan secara tertulis sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 5 ayat (1) dan ayat (3) dilakukan dengan cara mengisi 

formulir yang telah ditetapkan oleh Komisi; ----------------------------

Formulir Pemberitahuan Penggabungan, Peleburan Badan 

Saham Perusahaan diatur dalam 

Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 10 Tahun 

-------------------------------------------------------

sembilan miliar sembilan 

 

terjadi pengalihan dan atau penjualan seluruh 

Duta 

1 

 

telah terjadi perjanjian 

milik PT 

lima 

) saham dengan nilai transaksi sebesar 

 

PT Axioo International 

ngambilalihan saham oleh 

 

dengan modal 

engan nilai nominal 

ar seratus 

 

dengan modal disetor 

dengan nilai nominal sebesar 

ratus 

 

Bahwa atas pengambilalihan saham tersebut, KPPU melalui 

Direktorat Merger menyampaikan surat kepada Terlapor terkait 

pada KPPU 

vide 

-----  

mengatur 

emberitahuan secara tertulis sebagaimana dimaksud 

an cara mengisi 

----------------------------  

n Badan 

diatur dalam 

10 Tahun 

-----------------------  



 

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan (1) Formulir 
Pemberitahuan adalah pemberitahuan resmi yang wajib 
disampaikan oleh Pelaku Usaha kepada Komisi, apabila 
Penggabungan atau Peleburan Badan Usaha atau Pengambilalihan 
Saham Perusahaan yang dila
nilai penjualannya melebihi jumlah nilai yang ditentukan dalam 
Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2010 tentang 
Penggabungan atau Peleburan Badan Usaha dan Pengambilalihan 
Saham Perusahaan Yang Dapat Mengakibatkan Terjad
Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.

(1)  Formulir Pemberitahuan terdiri atas: 

a.

b 

c.

(2)  Formulir Pemberitahuan adalah sebagaimana tercantum dalam 
Lampiran Peraturan ini.

 

3.7. Bahwa atas surat dari Direktorat Merger KPPU tersebut, Terlapor 

menyampaikan 

resmi kepada KPPU pada tanggal 

C4); --------------------------------

3.8. Bahwa berdasarkan penghitungan hari kalender, pemberitahuan 

pengambilalihan saham perusahaan 

Indonesia 

pada t

3.9. Bahwa

Penga

Persaingan Usaha

dengan nomer register 

4. Tentang Nilai Aset dan Nilai Penjualan Pengambilalihan Saham

4.1. Bahwa b

Penggabungan, Peleburan, 

diatur dalam Pasal 5 ayat (2) 

Nomor 57 Tahun 2
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Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan (1) Formulir 
Pemberitahuan adalah pemberitahuan resmi yang wajib 
disampaikan oleh Pelaku Usaha kepada Komisi, apabila 
Penggabungan atau Peleburan Badan Usaha atau Pengambilalihan 
Saham Perusahaan yang dilakukan mengakibatkan nilai aset atau 
nilai penjualannya melebihi jumlah nilai yang ditentukan dalam 
Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2010 tentang 
Penggabungan atau Peleburan Badan Usaha dan Pengambilalihan 
Saham Perusahaan Yang Dapat Mengakibatkan Terjad
Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.

  Pasal 2 

Formulir Pemberitahuan terdiri atas: 

a. Formulir Pemberitahuan Penggabungan Badan Usaha (Form 
M1);  --------------------------------

 Formulir Pemberitahuan Peleburan Badan Usaha (Form K1); 

c. Formulir Pemberitahuan Pengambilalihan Saham 
Perusahaan (Form A1).  --------------------------------

Formulir Pemberitahuan adalah sebagaimana tercantum dalam 
Lampiran Peraturan ini.  --------------------------------

Bahwa atas surat dari Direktorat Merger KPPU tersebut, Terlapor 

menyampaikan pemberitahuan pengambilalihan saham se

resmi kepada KPPU pada tanggal 

----------------------------------------------------------------

Bahwa berdasarkan penghitungan hari kalender, pemberitahuan 

pengambilalihan saham perusahaan 

Indonesia seharusnya diberitahukan kepada Komisi paling lambat 

pada tanggal 07 Juli 2015 (vide bukti 

Bahwa diperoleh bukti formulir Tanda Terima Pemberitahuan 

Pengambilalihan Saham Oleh Terlapor 

Persaingan Usaha secara resmi t

dengan nomer register A10916 (vide

Nilai Aset dan Nilai Penjualan Pengambilalihan Saham

ahwa batasan nilai untuk melakukan 

Penggabungan, Peleburan, Pengambilalihan

diatur dalam Pasal 5 ayat (2) dan 

Nomor 57 Tahun 2010 (vide bukti I2)

SALINAN 

Pasal 1 

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan (1) Formulir 
Pemberitahuan adalah pemberitahuan resmi yang wajib 
disampaikan oleh Pelaku Usaha kepada Komisi, apabila 
Penggabungan atau Peleburan Badan Usaha atau Pengambilalihan 

kukan mengakibatkan nilai aset atau 
nilai penjualannya melebihi jumlah nilai yang ditentukan dalam 
Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2010 tentang 
Penggabungan atau Peleburan Badan Usaha dan Pengambilalihan 
Saham Perusahaan Yang Dapat Mengakibatkan Terjadinya Praktik 
Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.  ------------------------- 

 

Formulir Pemberitahuan terdiri atas:  --------------------------------  

Formulir Pemberitahuan Penggabungan Badan Usaha (Form 
----------------------------------------------------------------- 

Formulir Pemberitahuan Peleburan Badan Usaha (Form K1); 

huan Pengambilalihan Saham 
------------------------------------------- 

Formulir Pemberitahuan adalah sebagaimana tercantum dalam 
-----------------------------------------------  

Bahwa atas surat dari Direktorat Merger KPPU tersebut, Terlapor 

pemberitahuan pengambilalihan saham secara 

resmi kepada KPPU pada tanggal 10 Februari 2016 (vide bukti 

---------------------------------------------------

Bahwa berdasarkan penghitungan hari kalender, pemberitahuan 

pengambilalihan saham perusahaan PT Axioo International 

seharusnya diberitahukan kepada Komisi paling lambat 

bukti C10); ----------------------------

Tanda Terima Pemberitahuan 

Terlapor kepada Komisi Pengawas 

tertanggal 10 Februari 2016

ide bukti C4). ------------------------

Nilai Aset dan Nilai Penjualan Pengambilalihan Saham -------

atasan nilai untuk melakukan pemberitahuan

Pengambilalihan Saham sebagaimana 

dan ayat (4) Peraturan Pemerintah 

bukti I2).  ----------------------------------

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan (1) Formulir 
Pemberitahuan adalah pemberitahuan resmi yang wajib 
disampaikan oleh Pelaku Usaha kepada Komisi, apabila 
Penggabungan atau Peleburan Badan Usaha atau Pengambilalihan 

kukan mengakibatkan nilai aset atau 
nilai penjualannya melebihi jumlah nilai yang ditentukan dalam 
Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2010 tentang 
Penggabungan atau Peleburan Badan Usaha dan Pengambilalihan 

inya Praktik 
  

 

Formulir Pemberitahuan Penggabungan Badan Usaha (Form 
  

Formulir Pemberitahuan Peleburan Badan Usaha (Form K1);  

huan Pengambilalihan Saham 
  

Formulir Pemberitahuan adalah sebagaimana tercantum dalam 
 

Bahwa atas surat dari Direktorat Merger KPPU tersebut, Terlapor 

cara 

bukti 

-------------------  

Bahwa berdasarkan penghitungan hari kalender, pemberitahuan 

PT Axioo International 

seharusnya diberitahukan kepada Komisi paling lambat 

----------------------------  

Tanda Terima Pemberitahuan 

epada Komisi Pengawas 

2016 

------------------------  

-------  

pemberitahuan 

sebagaimana 

Peraturan Pemerintah 

--  



 

4.2. Bahwa d

Tahun

dimaksud terdiri atas:

4.2.1.

4.2.2.

4.3. Bahwa d

Tahun

dimaksud pada ayat (2) dihitung berdasarkan penjumlahan nilai 

aset da

4.3.1.

4.3.2.

4.4. Bahwa n

atau 

penjualan dan/atau 

penjumlahan

yang te

Penggabungan, Peleburan, dan Penga

nilai penjualan dan/atau 

yang secara langsung maupun tidak langsung mengendalikan 

atau dikendalikan oleh Badan Usaha yang melakukan 

Penggabungan, Peleburan, dan P

diatur dalam Peraturan Komisi No

4.5. Bahwa 

nilai aset dan/atau nilai penjualan dari perusahaan yang 

melakukan Penggabungan, Peleburan, dan 

tetapi juga nilai aset dan/atau n

yang terkait secara langsung dengan perusahaan yang 
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Bahwa dalam Pasal 5 ayat (2) Peraturan 

Tahun 2010, jumlah/batasan nilai tertentu sebagaimana 

dimaksud terdiri atas: --------------------------------

4.2.1. Nilai aset sebesar Rp2.500.000.000.000,0

lima ratus miliar rupiah); dan/atau

4.2.2. Nilai penjualan sebesar Rp5.000.000.000.000,00 (

triliun rupiah). --------------------------------

Bahwa dalam Pasal 5 ayat (4) Peraturan Pemerintah 

Tahun 2010, nilai aset dan/atau nilai penjualan sebagaimana 

dimaksud pada ayat (2) dihitung berdasarkan penjumlahan nilai 

aset dan/atau nilai penjualan dari: --------------------------------

4.3.1. Badan Usaha Hasil Penggabungan, atau Badan Usaha 

Hasil Peleburan, atau Badan Usaha yang mengambilalih 

saham perusahaan lain dan Badan Usaha yang 

diambilalih; dan --------------------------------

4.3.2. Badan Usaha yang secara langsung maupun tidak 

langsung mengendalikan atau dikendalikan oleh Badan 

Usaha Hasil Penggabungan, Badan Usaha Hasil 

Peleburan, atau Badan Usaha yang mengambilalih saham 

perusahaan lain dan Badan Usaha yang diambilalih.

Bahwa nilai penjualan dan/atau nilai 

atau Peleburan atau Pengambilalihan adalah jumlah nilai 

penjualan dan/atau nilai aset yang dihitung berdasarkan 

penjumlahan nilai penjualan dan/atau 

yang telah diaudit dari masing-masing pihak yang melakukan 

Penggabungan, Peleburan, dan Penga

nilai penjualan dan/atau nilai aset dari seluruh badan usaha 

yang secara langsung maupun tidak langsung mengendalikan 

atau dikendalikan oleh Badan Usaha yang melakukan 

Penggabungan, Peleburan, dan P

ur dalam Peraturan Komisi Nomor

Bahwa nilai aset dan/atau nilai penjualan tidak hanya meliputi 

nilai aset dan/atau nilai penjualan dari perusahaan yang 

melakukan Penggabungan, Peleburan, dan 

tetapi juga nilai aset dan/atau nilai penjualan dari 

yang terkait secara langsung dengan perusahaan yang 

SALINAN 

al 5 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 57 

/batasan nilai tertentu sebagaimana 

------------------------------------------------------

2.500.000.000.000,00 (dua triliun 

); dan/atau ------------------------------

ai penjualan sebesar Rp5.000.000.000.000,00 (lima 

-------------------------------------------------------

Peraturan Pemerintah Nomor 57 

ilai aset dan/atau nilai penjualan sebagaimana 

dimaksud pada ayat (2) dihitung berdasarkan penjumlahan nilai 

---------------------------------------

Badan Usaha Hasil Penggabungan, atau Badan Usaha 

Hasil Peleburan, atau Badan Usaha yang mengambilalih 

saham perusahaan lain dan Badan Usaha yang 

----------------------------------------------------

Badan Usaha yang secara langsung maupun tidak 

likan atau dikendalikan oleh Badan 

Usaha Hasil Penggabungan, Badan Usaha Hasil 

Peleburan, atau Badan Usaha yang mengambilalih saham 

perusahaan lain dan Badan Usaha yang diambilalih. --------

nilai aset hasil Penggabungan 

atau Pengambilalihan adalah jumlah nilai 

aset yang dihitung berdasarkan 

nilai penjualan dan/atau nilai aset tahun terakhir 

masing pihak yang melakukan 

Penggabungan, Peleburan, dan Pengambilalihan ditambah dengan 

aset dari seluruh badan usaha 

yang secara langsung maupun tidak langsung mengendalikan 

atau dikendalikan oleh Badan Usaha yang melakukan 

Penggabungan, Peleburan, dan Pengambilalihan sebagaimana 

mor 2 Tahun 2013. ----------------

nilai aset dan/atau nilai penjualan tidak hanya meliputi 

nilai aset dan/atau nilai penjualan dari perusahaan yang 

melakukan Penggabungan, Peleburan, dan Pengambilalihan, 

ilai penjualan dari perusahaan

yang terkait secara langsung dengan perusahaan yang 

Nomor 57 

/batasan nilai tertentu sebagaimana 

----------------------   

dua triliun 

------------------------------  

lima 

-----------------------  

57 

ilai aset dan/atau nilai penjualan sebagaimana 

dimaksud pada ayat (2) dihitung berdasarkan penjumlahan nilai 

-------  

Badan Usaha Hasil Penggabungan, atau Badan Usaha 

Hasil Peleburan, atau Badan Usaha yang mengambilalih 

saham perusahaan lain dan Badan Usaha yang 

--------------------  

Badan Usaha yang secara langsung maupun tidak 

likan atau dikendalikan oleh Badan 

Usaha Hasil Penggabungan, Badan Usaha Hasil 

Peleburan, atau Badan Usaha yang mengambilalih saham 

--------  

aset hasil Penggabungan 

atau Pengambilalihan adalah jumlah nilai 

aset yang dihitung berdasarkan 

aset tahun terakhir 

masing pihak yang melakukan 

mbilalihan ditambah dengan 

aset dari seluruh badan usaha 

yang secara langsung maupun tidak langsung mengendalikan 

atau dikendalikan oleh Badan Usaha yang melakukan 

engambilalihan sebagaimana 

----------------  

nilai aset dan/atau nilai penjualan tidak hanya meliputi 

nilai aset dan/atau nilai penjualan dari perusahaan yang 

, 

perusahaan 

yang terkait secara langsung dengan perusahaan yang 



 

bersangkutan secara vertikal, yaitu induk perusahaan sampai 

dengan Badan Usaha Induk Tertinggi dan anak perusahaan 

sampai dengan an

diatur dalam Peraturan Komisi No

4.6. Bahwa n

yang dihitung 

anak perusahaan. Hal ini dikarenakan secara ekonomi, nilai 

anak perus

sebagaimana diatur dalam Peraturan Komisi No

2013.

4.7. Bahwa nilai aset yang dihitung adalah nilai aset yang berlokasi di 

wilayah Indonesia. Sama halnya dengan nilai penjualan, yang 

dihitung adalah 

termasuk e

penjualan yang bersumber dari luar wilayah Indonesia. Dalam hal 

ini, nilai aset atau nilai penjualan yang dihitung adalah nilai aset 

atau nilai penjualan selu

atau tidak langsung dari Badan Usaha Induk Tertinggi 

sebagaimana diatur dalam Peraturan Komisi No

2013.

4.8. Dalam penjelasan Pasal 5 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 

57 Tahun 2010, cara penghitungan 

sebagaimana berikut:

Huruf a

Dalam hal salah satu pihak yang melakukan Penggabungan 

Badan Usaha, Peleburan Badan Usaha, atau Pengambilalihan 

saham perusahaan memiliki perbedaan antara nilai aset tahun 

terakhir dengan nilai aset tahun s

puluh persen) 

berdasarkan rata rata nilai aset 3 (

Huruf b

Cara perhitungan nilai penjualan sama dengan cara perhitungan 

nilai aset.

4.9. Dalam hal salah satu pihak yang

Peleburan, dan Pengambilalihan memiliki perbedaan yang 

signifikan antara 

terakhir dengan nilai penjualan dan/atau aset tahun sebelumnya 
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bersangkutan secara vertikal, yaitu induk perusahaan sampai 

dengan Badan Usaha Induk Tertinggi dan anak perusahaan 

sampai dengan anak perusahaan yang paling bawah

diatur dalam Peraturan Komisi Nomor

Bahwa nilai aset dan/atau nilai penjualan Badan Usaha Tertinggi 

yang dihitung adalah nilai aset dan/

anak perusahaan. Hal ini dikarenakan secara ekonomi, nilai 

anak perusahaan merupakan nilai aset dari induk perusahaan 

sebagaimana diatur dalam Peraturan Komisi No

. ----------------------------------------------------------------

Bahwa nilai aset yang dihitung adalah nilai aset yang berlokasi di 

wilayah Indonesia. Sama halnya dengan nilai penjualan, yang 

dihitung adalah nilai penjualan di wilayah 

termasuk ekspor), baik yang berasal dari dalam maupun 

penjualan yang bersumber dari luar wilayah Indonesia. Dalam hal 

ini, nilai aset atau nilai penjualan yang dihitung adalah nilai aset 

atau nilai penjualan seluruh anak perusahaan secara langsung 

atau tidak langsung dari Badan Usaha Induk Tertinggi 

sebagaimana diatur dalam Peraturan Komisi No

. ----------------------------------------------------------------

Dalam penjelasan Pasal 5 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 

57 Tahun 2010, cara penghitungan 

sebagaimana berikut: --------------------------------

Huruf a ----------------------------------------------------------------

Dalam hal salah satu pihak yang melakukan Penggabungan 

Badan Usaha, Peleburan Badan Usaha, atau Pengambilalihan 

saham perusahaan memiliki perbedaan antara nilai aset tahun 

terakhir dengan nilai aset tahun s

puluh persen) atau lebih, maka nilai asetnya dihitung 

berdasarkan rata rata nilai aset 3 (tiga

Huruf b ----------------------------------------------------------------

Cara perhitungan nilai penjualan sama dengan cara perhitungan 

nilai aset. --------------------------------

Dalam hal salah satu pihak yang

Peleburan, dan Pengambilalihan memiliki perbedaan yang 

signifikan antara nilai penjualan dan/atau nilai aset tahun 

terakhir dengan nilai penjualan dan/atau aset tahun sebelumnya 

SALINAN 

bersangkutan secara vertikal, yaitu induk perusahaan sampai 

dengan Badan Usaha Induk Tertinggi dan anak perusahaan 

ak perusahaan yang paling bawah sebagaimana 

mor 2 Tahun 2013. ----------------

ilai aset dan/atau nilai penjualan Badan Usaha Tertinggi 

nilai aset dan/atau nilai penjualan seluruh 

anak perusahaan. Hal ini dikarenakan secara ekonomi, nilai aset 

ahaan merupakan nilai aset dari induk perusahaan 

sebagaimana diatur dalam Peraturan Komisi Nomor 2 Tahun 

-------------------------------------------

Bahwa nilai aset yang dihitung adalah nilai aset yang berlokasi di 

wilayah Indonesia. Sama halnya dengan nilai penjualan, yang 

nilai penjualan di wilayah Indonesia (tidak 

), baik yang berasal dari dalam maupun 

penjualan yang bersumber dari luar wilayah Indonesia. Dalam hal 

ini, nilai aset atau nilai penjualan yang dihitung adalah nilai aset 

ruh anak perusahaan secara langsung 

atau tidak langsung dari Badan Usaha Induk Tertinggi 

sebagaimana diatur dalam Peraturan Komisi Nomor 2 Tahun 

-------------------------------------------

Dalam penjelasan Pasal 5 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 

57 Tahun 2010, cara penghitungan jumlah/batasan nilai adalah 

-------------------------------------------------------

----------------------------------------

Dalam hal salah satu pihak yang melakukan Penggabungan 

Badan Usaha, Peleburan Badan Usaha, atau Pengambilalihan 

saham perusahaan memiliki perbedaan antara nilai aset tahun 

terakhir dengan nilai aset tahun sebelumnya sebesar 30% (tiga 

atau lebih, maka nilai asetnya dihitung 

tiga) tahun terakhir. --------------

----------------------------------------

Cara perhitungan nilai penjualan sama dengan cara perhitungan 

----------------------------------------------------------------------

Dalam hal salah satu pihak yang melakukan Penggabungan, 

Peleburan, dan Pengambilalihan memiliki perbedaan yang 

penjualan dan/atau nilai aset tahun 

terakhir dengan nilai penjualan dan/atau aset tahun sebelumnya 

bersangkutan secara vertikal, yaitu induk perusahaan sampai 

dengan Badan Usaha Induk Tertinggi dan anak perusahaan 

a 

----------------  

ilai aset dan/atau nilai penjualan Badan Usaha Tertinggi 

atau nilai penjualan seluruh 

aset 

ahaan merupakan nilai aset dari induk perusahaan 

2 Tahun 

-----------   

Bahwa nilai aset yang dihitung adalah nilai aset yang berlokasi di 

wilayah Indonesia. Sama halnya dengan nilai penjualan, yang 

Indonesia (tidak 

), baik yang berasal dari dalam maupun 

penjualan yang bersumber dari luar wilayah Indonesia. Dalam hal 

ini, nilai aset atau nilai penjualan yang dihitung adalah nilai aset 

ruh anak perusahaan secara langsung 

atau tidak langsung dari Badan Usaha Induk Tertinggi 

2 Tahun 

-----------   

Dalam penjelasan Pasal 5 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 

tasan nilai adalah 

-----------------------  

--------  

Dalam hal salah satu pihak yang melakukan Penggabungan 

Badan Usaha, Peleburan Badan Usaha, atau Pengambilalihan 

saham perusahaan memiliki perbedaan antara nilai aset tahun 

(tiga 

atau lebih, maka nilai asetnya dihitung 

--------------  

--------  

Cara perhitungan nilai penjualan sama dengan cara perhitungan 

------  

melakukan Penggabungan, 

Peleburan, dan Pengambilalihan memiliki perbedaan yang 

penjualan dan/atau nilai aset tahun 

terakhir dengan nilai penjualan dan/atau aset tahun sebelumnya 



 

(terdapat selisih lebih besar dari 30%

nilai penjualan dan/atau as

nilai penjualan dan/atau aset 3 (tiga) tahun terakhir

diatur dalam Peraturan Komisi No

4.10. Bahwa total nilai aset dan/atau nilai penjualan 

dari 

berikut

Total 2012

Aset 3.887.421.699.847

Penjualan 12.883.578.236.785

 

4.11. Bahwa total nilai aset dan/atau nilai penjualan 

dari PT 

rupiah adalah sebagai berikut: 

Total

Penjualan
 

4.12. Bahwa 

57 Tahun 2010

dimaksud pada ayat (2) dihitung berdasarkan penjumlahan nilai 

aset dan/atau nilai penjualan dari:

a. Badan Usaha hasil Penggabungan, atau 

Peleburan, atau Badan Usaha yang mengambilalih saham 

perusahaan lain dan Badan Usaha yang diambilalih; dan

b. Badan Usaha yang secara langsung maupun tidak langsung 

mengendalikan atau dikendalikan oleh Badan Usaha hasil 

penggabungan, Badan U

Usaha yang mengambilalih saham perusahaan lain dan 

Badan Usaha yang diambilalih.

4.13. Bahwa jika mengacu pada pasal 5 

Nomor 57 Tahun 2010

atau nilai penjua

Terlapor dan PT Axioo Internat

4.14. Bahwa perbedaan antara nilai penjualan dan/atau nilai aset 

tahun terakhir dengan nilai penjualan dan/atau aset tahun 

sebelumnya tidak signifikan (tidak terdapat seli

dari 30%

(Terlapor) sebagai berikut
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(terdapat selisih lebih besar dari 30%

nilai penjualan dan/atau asetnya dihitung berdasarkan rata

nilai penjualan dan/atau aset 3 (tiga) tahun terakhir

diatur dalam Peraturan Komisi Nomor

Bahwa total nilai aset dan/atau nilai penjualan 

dari Terlapor yang dinyatakan dalam rupiah adalah

berikut:  ----------------------------------------------------------------

2012 2013 

3.887.421.699.847 5.001.634.710.690 6.120.307.213.175

12.883.578.236.785 12.727.247.545.028 14.451.413.262.240

Bahwa total nilai aset dan/atau nilai penjualan 

dari PT Axioo International Indonesia

rupiah adalah sebagai berikut:  --------------------------------

Total 2012 2013 
Aset - - 

Penjualan - - 

Bahwa berdasarkan pasal 5 ayat (4) 

57 Tahun 2010, Nilai aset dan/atau nilai penjualan sebagaimana 

dimaksud pada ayat (2) dihitung berdasarkan penjumlahan nilai 

aset dan/atau nilai penjualan dari:  

Badan Usaha hasil Penggabungan, atau 

Peleburan, atau Badan Usaha yang mengambilalih saham 

perusahaan lain dan Badan Usaha yang diambilalih; dan

Badan Usaha yang secara langsung maupun tidak langsung 

mengendalikan atau dikendalikan oleh Badan Usaha hasil 

penggabungan, Badan Usaha hasil peleburan, atau Badan 

Usaha yang mengambilalih saham perusahaan lain dan 

Badan Usaha yang diambilalih.  

Bahwa jika mengacu pada pasal 5 

Nomor 57 Tahun 2010 huruf b, maka penjumlahan nilai aset dan 

atau nilai penjualan dihitung dari aset dan/atau penjualan 

Terlapor dan PT Axioo International Indonesia

Bahwa perbedaan antara nilai penjualan dan/atau nilai aset 

tahun terakhir dengan nilai penjualan dan/atau aset tahun 

sebelumnya tidak signifikan (tidak terdapat seli

dari 30% (tiga puluh persen)) dari badan usaha pengambilalih 

(Terlapor) sebagai berikut: --------------------------------

SALINAN 

(terdapat selisih lebih besar dari 30% (tiga puluh persen)), maka 

etnya dihitung berdasarkan rata-rata 

nilai penjualan dan/atau aset 3 (tiga) tahun terakhir sebagaimana 

mor 2 Tahun 2013. ----------------

Bahwa total nilai aset dan/atau nilai penjualan 3 tahun terakhir 

yang dinyatakan dalam rupiah adalah sebagai 

---------------------------------------

2014 2015 

6.120.307.213.175 7.800.299.841.485

14.451.413.262.240 20.007.597.902.207

Bahwa total nilai aset dan/atau nilai penjualan 3 tahun terakhir

Axioo International Indonesia yang dinyatakan dalam 

-------------------------------------------

2014 2015 
- 9.140.085.488 
- 451.363.666 

pasal 5 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 

, Nilai aset dan/atau nilai penjualan sebagaimana 

dimaksud pada ayat (2) dihitung berdasarkan penjumlahan nilai 

 --------------------------------------

Badan Usaha hasil Penggabungan, atau Badan Usaha hasil 

Peleburan, atau Badan Usaha yang mengambilalih saham 

perusahaan lain dan Badan Usaha yang diambilalih; dan 

Badan Usaha yang secara langsung maupun tidak langsung 

mengendalikan atau dikendalikan oleh Badan Usaha hasil 

saha hasil peleburan, atau Badan 

Usaha yang mengambilalih saham perusahaan lain dan 

 ------------------------------------- 

Bahwa jika mengacu pada pasal 5 ayat (4) Peraturan Pemerintah 

huruf b, maka penjumlahan nilai aset dan 

dari aset dan/atau penjualan 

ional Indonesia.  ------------------------

Bahwa perbedaan antara nilai penjualan dan/atau nilai aset 

tahun terakhir dengan nilai penjualan dan/atau aset tahun 

sebelumnya tidak signifikan (tidak terdapat selisih lebih besar 

) dari badan usaha pengambilalih 

--------------------------------------------------

), maka 

rata 

sebagaimana 

----------------  

ir 

sebagai 

-------  

7.800.299.841.485 

02.207 

tahun terakhir 

yang dinyatakan dalam 

-----------  

Peraturan Pemerintah Nomor 

, Nilai aset dan/atau nilai penjualan sebagaimana 

dimaksud pada ayat (2) dihitung berdasarkan penjumlahan nilai 

------  

Badan Usaha hasil 

Peleburan, atau Badan Usaha yang mengambilalih saham 

Badan Usaha yang secara langsung maupun tidak langsung 

mengendalikan atau dikendalikan oleh Badan Usaha hasil 

saha hasil peleburan, atau Badan 

Usaha yang mengambilalih saham perusahaan lain dan 

  

Peraturan Pemerintah 

huruf b, maka penjumlahan nilai aset dan 

dari aset dan/atau penjualan 

------------------------  

Bahwa perbedaan antara nilai penjualan dan/atau nilai aset 

tahun terakhir dengan nilai penjualan dan/atau aset tahun 

sih lebih besar 

) dari badan usaha pengambilalih 

------------------  



 

 

4.15. Bahwa perbedaan antara nilai penjualan dan/atau nilai aset 

tahun terakhir dengan nilai penjualan 

sebelumnya 

dari 30%) dari 

Internasional Indonesia;

4.16. Bahwa dengan 

penjualan dan/atau nilai aset tahun terakhir dengan nilai 

penjualan dan/atau aset tahun sebelumnya dari perusahaan yang 

mengambil alih dan 

dan/atau asetnya dihitung berdasarkan 

dan/atau penjualan 

masing pihak

4.17. Bahwa nilai gabungan penjualan dan/atau aset hasil 

Pengambilalihan yang dihitung berdasarkan 

penjualan

dengan badan usaha yang diambilalih pada tahun terakhir 

adalah:

Batasan 
Swasembada, Tbk.

Aset 6.120.307.213.175

Penjualan 14.451.413.262.240

5. Tentang Keterlambatan

5.1. Bahwa Pasal 5 ayat (1) P

2010 

Penggabungan Badan Usaha, 

Pengambilalihan Saham perusahaan lain yang berakibat nilai aset 

dan/atau nilai penjualannya melebihi jumlah tertentu wajib 

diberitahukan secara tertulis kepada Komisi paling lama 30 (tiga 

puluh) hari kerja sejak tanggal telah berlaku efektif secara yuridis 

Penggabungan Badan Usaha, Peleburan Badan Usaha, 

Pengambilalihan 
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Perbedaan 2013-2014 

Aset Penjualan

22,37% 13

Bahwa perbedaan antara nilai penjualan dan/atau nilai aset 

tahun terakhir dengan nilai penjualan 

sebelumnya tidak signifikan (tidak 

dari 30%) dari badan usaha yang diambilalih PT

Internasional Indonesia; --------------------------------

Perbedaan 2013-2014 

Aset          Penjualan 

-  

Bahwa dengan tidak signifikannya perbe

penjualan dan/atau nilai aset tahun terakhir dengan nilai 

penjualan dan/atau aset tahun sebelumnya dari perusahaan yang 

mengambil alih dan diambilalih, maka nilai gabungan penjualan 

dan/atau asetnya dihitung berdasarkan 

an/atau penjualan tahun terakhir yang telah diaudit dari masing 

masing pihak; --------------------------------

Bahwa nilai gabungan penjualan dan/atau aset hasil 

Pengambilalihan yang dihitung berdasarkan 

penjualan dan/atau nilai aset dari badan usaha pengambilalih 

an badan usaha yang diambilalih pada tahun terakhir 

adalah: ----------------------------------------------------------------

PT Erajaya 
Swasembada, Tbk. 

PT Axioo Internasional 
Indonesia

6.120.307.213.175 0 

14.451.413.262.240 0 

Keterlambatan Pemberitahuan

Bahwa Pasal 5 ayat (1) Peraturan 

 mengatur mengenai waktu pemberitahuan dimana 

Penggabungan Badan Usaha, Peleburan

Pengambilalihan Saham perusahaan lain yang berakibat nilai aset 

n/atau nilai penjualannya melebihi jumlah tertentu wajib 

diberitahukan secara tertulis kepada Komisi paling lama 30 (tiga 

puluh) hari kerja sejak tanggal telah berlaku efektif secara yuridis 

Penggabungan Badan Usaha, Peleburan Badan Usaha, 

Pengambilalihan Saham  Perusahaan.

SALINAN 

 

Penjualan 

13,55% 

Bahwa perbedaan antara nilai penjualan dan/atau nilai aset 

tahun terakhir dengan nilai penjualan dan/atau aset tahun 

tidak terdapat selisih lebih besar 

badan usaha yang diambilalih PT Axioo 

----------------------------------------------------

2014  

Penjualan  

-  

signifikannya perbedaan antara nilai 

penjualan dan/atau nilai aset tahun terakhir dengan nilai 

penjualan dan/atau aset tahun sebelumnya dari perusahaan yang 

diambilalih, maka nilai gabungan penjualan 

dan/atau asetnya dihitung berdasarkan penjumlahan aset 

tahun terakhir yang telah diaudit dari masing 

----------------------------------------------------------------

Bahwa nilai gabungan penjualan dan/atau aset hasil 

Pengambilalihan yang dihitung berdasarkan penjumlahan nilai 

dari badan usaha pengambilalih 

an badan usaha yang diambilalih pada tahun terakhir 

-----------------------------------------

PT Axioo Internasional 
Indonesia 

Total 

 6.120.307.213.175 

 14.451.413.262.240 

mberitahuan Kepada Komisi ---------------- 

eraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 

mengatur mengenai waktu pemberitahuan dimana 

Peleburan Badan Usaha, atau 

Pengambilalihan Saham perusahaan lain yang berakibat nilai aset 

n/atau nilai penjualannya melebihi jumlah tertentu wajib 

diberitahukan secara tertulis kepada Komisi paling lama 30 (tiga 

puluh) hari kerja sejak tanggal telah berlaku efektif secara yuridis 

Penggabungan Badan Usaha, Peleburan Badan Usaha, 

Saham  Perusahaan. ---------------------------------- 

Bahwa perbedaan antara nilai penjualan dan/atau nilai aset 

dan/atau aset tahun 

terdapat selisih lebih besar 

Axioo 

--------------------  

daan antara nilai 

penjualan dan/atau nilai aset tahun terakhir dengan nilai 

penjualan dan/atau aset tahun sebelumnya dari perusahaan yang 

diambilalih, maka nilai gabungan penjualan 

penjumlahan aset 

tahun terakhir yang telah diaudit dari masing 

--------------------------------   

Bahwa nilai gabungan penjualan dan/atau aset hasil 

penjumlahan nilai 

dari badan usaha pengambilalih 

an badan usaha yang diambilalih pada tahun terakhir 

---------  

 

  

Tahun 

mengatur mengenai waktu pemberitahuan dimana 

Usaha, atau 

Pengambilalihan Saham perusahaan lain yang berakibat nilai aset 

n/atau nilai penjualannya melebihi jumlah tertentu wajib 

diberitahukan secara tertulis kepada Komisi paling lama 30 (tiga 

puluh) hari kerja sejak tanggal telah berlaku efektif secara yuridis 

Penggabungan Badan Usaha, Peleburan Badan Usaha, 

  



 

5.2. Bahwa pelaku usaha harus melakukan pemberitahuan paling 

lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal Penggabungan, 

Peleburan, dan Pengambilalihan telah 

yuridis 

Tahun 

5.3. Bahwa tanggal Penggabungan, Peleburan, dan Pengambilalihan 

telah berlaku efektif secara yuridis untuk badan usaha yang 

berbentuk Perseroan Terbatas, sesuai dengan ketentuan dalam 

Pasal 133 Undang

penjelasan ada

5.3.1.

5.3.2.

5.3.3.

5.4. Bahwa jika salah satu pihak yang melakukan Penggabungan, 

Peleburan, dan Pengambilalihan adalah perseroan terbatas dan 

pihak lain adalah perusahaan non

pemberitahuan dilakukan paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak 

tanggal ditandatanganinya pengesahan Penggabungan, Peleburan, 

dan Pengamb

pengesahaan adalah tanggal efektif suatu badan usaha 

bergabung, melebur dan beralihnya kepemilikan 

perusahaan yang diambilalih 

Peraturan Komisi Nomor 2 Tahun 2013.

5.5. Bahwa 

30 Desember 2015, Komisi

mengingatkan PT Erajaya Swasembada, Tbk. untuk melakukan 

Pemberitahuan kepada Komisi atas Pengambilalihan (Akusisi) 

Saham PT Axioo International Indonesia 

kemudian ditanggapi 

001/ERAA/CS/I/2016 tertanggal 8 Januari 2016
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Bahwa pelaku usaha harus melakukan pemberitahuan paling 

lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal Penggabungan, 

Peleburan, dan Pengambilalihan telah 

yuridis sebagaimana diatur dalam 

Tahun 2013. --------------------------------

Bahwa tanggal Penggabungan, Peleburan, dan Pengambilalihan 

telah berlaku efektif secara yuridis untuk badan usaha yang 

berbentuk Perseroan Terbatas, sesuai dengan ketentuan dalam 

Pasal 133 Undang-Undang Nomor 

penjelasan adalah (Peraturan Komisi

5.3.1. Tanggal Persetujuan Menteri atas Perubahan Anggaran 

Dasar dalam terjadi Penggabungan;

5.3.2. Tanggal Pemberitahuan diterima Menteri baik dalam hal 

terjadi Perubahaan Anggaran Dasar sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 21 ayat (3) Undang

40 Tahun 2007 maupun yang tidak disertai Perubahaan 

Anggaran Dasar; dan --------------------------------

5.3.3. Tanggal Pengesahaan Menteri atas Akta Pendirian 

Perseroan Terbatas dalam hal terjadi Peleburan.

Bahwa jika salah satu pihak yang melakukan Penggabungan, 

eleburan, dan Pengambilalihan adalah perseroan terbatas dan 

pihak lain adalah perusahaan non

pemberitahuan dilakukan paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak 

tanggal ditandatanganinya pengesahan Penggabungan, Peleburan, 

dan Pengambilalihan oleh para pihak. Adapun tanggal 

pengesahaan adalah tanggal efektif suatu badan usaha 

bergabung, melebur dan beralihnya kepemilikan 

perusahaan yang diambilalih 

Peraturan Komisi Nomor 2 Tahun 2013.

Bahwa berdasarkan Surat Nomor 347/D.1.2/XII/2015 tertanggal 

30 Desember 2015, Komisi Pengawas Persaingan Usaha telah 

mengingatkan PT Erajaya Swasembada, Tbk. untuk melakukan 

Pemberitahuan kepada Komisi atas Pengambilalihan (Akusisi) 

Saham PT Axioo International Indonesia 

kemudian ditanggapi dengan Surat Balasan Nomor 

001/ERAA/CS/I/2016 tertanggal 8 Januari 2016

SALINAN 

Bahwa pelaku usaha harus melakukan pemberitahuan paling 

lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal Penggabungan, 

Peleburan, dan Pengambilalihan telah berlaku efektif secara 

sebagaimana diatur dalam Peraturan Komisi Nomor 2 

----------------------------------------------------------------- 

Bahwa tanggal Penggabungan, Peleburan, dan Pengambilalihan 

telah berlaku efektif secara yuridis untuk badan usaha yang 

berbentuk Perseroan Terbatas, sesuai dengan ketentuan dalam 

 40 Tahun 2007 pada bagian 

isi Nomor 2 Tahun 2013): ------- 

Tanggal Persetujuan Menteri atas Perubahan Anggaran 

Dasar dalam terjadi Penggabungan; ----------------------------

Tanggal Pemberitahuan diterima Menteri baik dalam hal 

terjadi Perubahaan Anggaran Dasar sebagaimana 

yat (3) Undang-Undang Nomor 

40 Tahun 2007 maupun yang tidak disertai Perubahaan 

----------------------------------------------

Tanggal Pengesahaan Menteri atas Akta Pendirian 

Perseroan Terbatas dalam hal terjadi Peleburan. -------------

Bahwa jika salah satu pihak yang melakukan Penggabungan, 

eleburan, dan Pengambilalihan adalah perseroan terbatas dan 

pihak lain adalah perusahaan non-perseroan terbatas, maka 

pemberitahuan dilakukan paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak 

tanggal ditandatanganinya pengesahan Penggabungan, Peleburan, 

ilalihan oleh para pihak. Adapun tanggal 

pengesahaan adalah tanggal efektif suatu badan usaha 

bergabung, melebur dan beralihnya kepemilikan saham di 

perusahaan yang diambilalih sebagaimana diatur dalam 

Peraturan Komisi Nomor 2 Tahun 2013. ------------------------------- 

n Surat Nomor 347/D.1.2/XII/2015 tertanggal 

Pengawas Persaingan Usaha telah 

mengingatkan PT Erajaya Swasembada, Tbk. untuk melakukan 

Pemberitahuan kepada Komisi atas Pengambilalihan (Akusisi) 

Saham PT Axioo International Indonesia oleh Terlapor yang 

dengan Surat Balasan Nomor 

001/ERAA/CS/I/2016 tertanggal 8 Januari 2016 (Vide bukti C5). 

Bahwa pelaku usaha harus melakukan pemberitahuan paling 

lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal Penggabungan, 

berlaku efektif secara 

uran Komisi Nomor 2 

  

Bahwa tanggal Penggabungan, Peleburan, dan Pengambilalihan 

telah berlaku efektif secara yuridis untuk badan usaha yang 

berbentuk Perseroan Terbatas, sesuai dengan ketentuan dalam 

2007 pada bagian 

  

Tanggal Persetujuan Menteri atas Perubahan Anggaran 

----------------------------  

Tanggal Pemberitahuan diterima Menteri baik dalam hal 

terjadi Perubahaan Anggaran Dasar sebagaimana 

Undang Nomor 

40 Tahun 2007 maupun yang tidak disertai Perubahaan 

--------------  

Tanggal Pengesahaan Menteri atas Akta Pendirian 

-------------  

Bahwa jika salah satu pihak yang melakukan Penggabungan, 

eleburan, dan Pengambilalihan adalah perseroan terbatas dan 

perseroan terbatas, maka 

pemberitahuan dilakukan paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak 

tanggal ditandatanganinya pengesahan Penggabungan, Peleburan, 

ilalihan oleh para pihak. Adapun tanggal 

pengesahaan adalah tanggal efektif suatu badan usaha 

di 

sebagaimana diatur dalam 

  

n Surat Nomor 347/D.1.2/XII/2015 tertanggal 

Pengawas Persaingan Usaha telah 

mengingatkan PT Erajaya Swasembada, Tbk. untuk melakukan 

Pemberitahuan kepada Komisi atas Pengambilalihan (Akusisi) 

yang 

dengan Surat Balasan Nomor 

 



 

5.6. Bahwa Komisi Pengawas Persaingan Usaha kembali 

mengingatkan Terlapor atas kewajiban melapornya terkait 

Pengambilalihan (Akusisi)

oleh PT Erajaya Swasembada, Tbk. melalui Surat Nomor 

08/DC.2/S.I/2016 tertanggal 14 Januari 2016, yang kemudian 

ditanggapi dengan Surat Balasan Nomor 005/ERAA/CS/I/2016 

tertanggal 10 Februari 2016

5.7. Bahwa berdasarkan Surat Direktorat

Hukum Umum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia 

Republik Indonesia Nomor: AHU

Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT 

International Indonesia

April 2015

PT Axioo International Indonesia oleh 

secara yuridis pada tanggal 

5.8. Bahwa berdasarkan penghitungan har

pengambilalihan saham perusahaan 

Indonesia 

pada tanggal 

5.9. Bahwa 

KPPU terkait pengambilalihan saham perusahaan PT 

International Indonesia

C12). 

5.10. Bahwa sebagai catatan terdapat hari libur/tanggal merah pada 

tanggal

2015, 1

Desember 2015, 25 Desember 2015, 1 Januari 2016, 8 Februari 

2016 

5.11. Bahwa

Keputusan Bersama Menteri Agama, Menteri Tenaga

Transmigrasi, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan 

Reformasi Birokrasi Republik Indonesia No

Nomor

tentang Hari Libur Nasional dan Cuti Bersama Tahun 2015 dan 

Keputusan Bersama M

Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi 

Birokrasi Republik Indonesia No
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Bahwa Komisi Pengawas Persaingan Usaha kembali 

mengingatkan Terlapor atas kewajiban melapornya terkait 

Pengambilalihan (Akusisi) Saham PT Axioo International Indonesia 

oleh PT Erajaya Swasembada, Tbk. melalui Surat Nomor 

08/DC.2/S.I/2016 tertanggal 14 Januari 2016, yang kemudian 

ditanggapi dengan Surat Balasan Nomor 005/ERAA/CS/I/2016 

tertanggal 10 Februari 2016 (vide bukti C5 dan 

Bahwa berdasarkan Surat Direktorat

Hukum Umum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia 

Republik Indonesia Nomor: AHU

Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT 

International Indonesia atas Akta Notaris Nomor 58 tertanggal 30 

April 2015, diketahui bahwa pengambilalihan saham perusahaan 

PT Axioo International Indonesia oleh 

secara yuridis pada tanggal 26 Mei 2015

Bahwa berdasarkan penghitungan har

pengambilalihan saham perusahaan 

Indonesia seharusnya diberitahukan kepada Komisi paling lambat 

pada tanggal 07 Juli 2015 (Vide bukti C

Bahwa Terlapor melakukan Pemberitahuan secara tertulis ke 

PPU terkait pengambilalihan saham perusahaan PT 

International Indonesia pada tanggal 

 ----------------------------------------------------------------

Bahwa sebagai catatan terdapat hari libur/tanggal merah pada 

tanggal 2 Juni 2015, 17 dan 18 Juli 2015, 16, 20 dan 21 Juli 

2015, 17 Agustus 2015, 24 September 2015, 14 Oktober 2015, 24 

Desember 2015, 25 Desember 2015, 1 Januari 2016, 8 Februari 

 (vide bukti C25 dan C26). --------------------------------

Bahwa penghitungan 30 (tiga puluh) hari kerja didasarkan pada 

Keputusan Bersama Menteri Agama, Menteri Tenaga

Transmigrasi, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan 

Reformasi Birokrasi Republik Indonesia No

mor 3/SKB/MEN/V/2014, Nomor

tentang Hari Libur Nasional dan Cuti Bersama Tahun 2015 dan 

Keputusan Bersama Menteri Agama, Menteri Ketenagakerjaan, 

Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi 

Birokrasi Republik Indonesia Nomor

SALINAN 

Bahwa Komisi Pengawas Persaingan Usaha kembali 

mengingatkan Terlapor atas kewajiban melapornya terkait 

Saham PT Axioo International Indonesia 

oleh PT Erajaya Swasembada, Tbk. melalui Surat Nomor 

08/DC.2/S.I/2016 tertanggal 14 Januari 2016, yang kemudian 

ditanggapi dengan Surat Balasan Nomor 005/ERAA/CS/I/2016 

bukti C5 dan C12). --------------- 

Bahwa berdasarkan Surat Direktorat Jenderal Administrasi 

Hukum Umum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia 

Republik Indonesia Nomor: AHU-AH.01.03-0934819 perihal 

Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT Axioo 

s Akta Notaris Nomor 58 tertanggal 30 

, diketahui bahwa pengambilalihan saham perusahaan 

PT Axioo International Indonesia oleh Terlapor berlaku efektif 

2015 (Vide bukti C15).  --------- 

Bahwa berdasarkan penghitungan hari kalender, pemberitahuan 

pengambilalihan saham perusahaan PT Axioo International 

seharusnya diberitahukan kepada Komisi paling lambat 

bukti C10 dan I2). ------------------ 

melakukan Pemberitahuan secara tertulis ke 

PPU terkait pengambilalihan saham perusahaan PT Axioo 

pada tanggal 10 Februari 2016 (Vide bukti 

------------------------------------------ 

Bahwa sebagai catatan terdapat hari libur/tanggal merah pada 

18 Juli 2015, 16, 20 dan 21 Juli 

7 Agustus 2015, 24 September 2015, 14 Oktober 2015, 24 

Desember 2015, 25 Desember 2015, 1 Januari 2016, 8 Februari 

------------------------------------------ 

penghitungan 30 (tiga puluh) hari kerja didasarkan pada 

Keputusan Bersama Menteri Agama, Menteri Tenaga Kerja dan 

Transmigrasi, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan 

Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014, 

mor 02/SKB/MENPAN/V/2014 

tentang Hari Libur Nasional dan Cuti Bersama Tahun 2015 dan 

enteri Agama, Menteri Ketenagakerjaan, 

Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi 

mor 150 Tahun 2015, Nomor

Bahwa Komisi Pengawas Persaingan Usaha kembali 

mengingatkan Terlapor atas kewajiban melapornya terkait 

Saham PT Axioo International Indonesia 

oleh PT Erajaya Swasembada, Tbk. melalui Surat Nomor 

08/DC.2/S.I/2016 tertanggal 14 Januari 2016, yang kemudian 

ditanggapi dengan Surat Balasan Nomor 005/ERAA/CS/I/2016 

  

Jenderal Administrasi 

Hukum Umum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia 

perihal 

Axioo 

s Akta Notaris Nomor 58 tertanggal 30 

, diketahui bahwa pengambilalihan saham perusahaan 

berlaku efektif 

  

i kalender, pemberitahuan 

PT Axioo International 

seharusnya diberitahukan kepada Komisi paling lambat 

  

melakukan Pemberitahuan secara tertulis ke 

Axioo 

bukti 

  

Bahwa sebagai catatan terdapat hari libur/tanggal merah pada 

18 Juli 2015, 16, 20 dan 21 Juli 

7 Agustus 2015, 24 September 2015, 14 Oktober 2015, 24 

Desember 2015, 25 Desember 2015, 1 Januari 2016, 8 Februari 

  

penghitungan 30 (tiga puluh) hari kerja didasarkan pada 

Kerja dan 

Transmigrasi, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan 

5 Tahun 2014, 

02/SKB/MENPAN/V/2014 

tentang Hari Libur Nasional dan Cuti Bersama Tahun 2015 dan 

enteri Agama, Menteri Ketenagakerjaan, 

Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi 

mor 



 

2/SKB/MEN/VI/2015, No

Nasional dan Cuti Bersama Tahun 2016

5.12. Bahwa 

terlambat melakukan pemberitahuan kepada KPPU 

(seratus empat puluh lima

5.13. Bahwa

(Akuisisi) Saham Perusahaan 

oleh Terlapor

6. Tentang Pengecualian dalam Pasal 50 

Nomor 5 Tahun 1999

Bahwa sebelum memutus, Majelis Komisi perlu mempertimbangkan 

adanya fakta

sebagaimana diuraikan di bawah ini:

6.1. Bahwa Majelis Komisi menerima Tanggapan Terlapor atas 

Laporan Keterlambatan Pemberitahuan pada Sidang Majelis 

Komisi II Pemeriksaan Pendahuluan tanggal 16 Agustus 2018 dan 

Kesimpulan Terlapor pada Sidang Majelis Komisi Pemeriksaan 

Lanjutan tanggal 12 September 2018

menyatakan

mengecualikan transaksi yang dilakukan untuk melaksanakan 

ketentuan peraturan perundang

tercantum dalam Pasal 50 

dan T37

“yang dikecualikan dari ketentuan undang
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2/SKB/MEN/VI/2015, Nomor 01 Tahun 2015 

Nasional dan Cuti Bersama Tahun 2016

Bahwa dengan demikian, Majelis Komisi menilai Terlapor

terlambat melakukan pemberitahuan kepada KPPU 

seratus empat puluh lima) hari kerja

Bahwa keterlambatan pemberitahuan 

(Akuisisi) Saham Perusahaan PT Axioo International Indonesia 

Terlapor dapat digambarkan dalam bagan sebagai berikut:

Pengecualian dalam Pasal 50 

Nomor 5 Tahun 1999  --------------------------------

Bahwa sebelum memutus, Majelis Komisi perlu mempertimbangkan 

adanya fakta-fakta lain yang terdapat dalam fakta persidangan 

sebagaimana diuraikan di bawah ini: --------------------------------

Bahwa Majelis Komisi menerima Tanggapan Terlapor atas 

Laporan Keterlambatan Pemberitahuan pada Sidang Majelis 

Komisi II Pemeriksaan Pendahuluan tanggal 16 Agustus 2018 dan 

impulan Terlapor pada Sidang Majelis Komisi Pemeriksaan 

Lanjutan tanggal 12 September 2018

menyatakan mengenai Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999

mengecualikan transaksi yang dilakukan untuk melaksanakan 

ketentuan peraturan perundang

tercantum dalam Pasal 50 huruf a sebagai berikut

dan T37:   --------------------------------

yang dikecualikan dari ketentuan undang

  KETERLAMBATAN 145 HARI KERJA

SALINAN 

01 Tahun 2015 tentang Hari Libur 

Nasional dan Cuti Bersama Tahun 2016 (vide bukti C25 dan C26).

dengan demikian, Majelis Komisi menilai Terlapor

terlambat melakukan pemberitahuan kepada KPPU selama 145

kerja. ---------------------------------- 

keterlambatan pemberitahuan dalam Pengambilalihan 

PT Axioo International Indonesia 

dapat digambarkan dalam bagan sebagai berikut: --- 

Pengecualian dalam Pasal 50 huruf a Undang-Undang 

-------------------------------------------------------------------

Bahwa sebelum memutus, Majelis Komisi perlu mempertimbangkan 

lain yang terdapat dalam fakta persidangan 

-------------------------------------------

Bahwa Majelis Komisi menerima Tanggapan Terlapor atas 

Laporan Keterlambatan Pemberitahuan pada Sidang Majelis 

Komisi II Pemeriksaan Pendahuluan tanggal 16 Agustus 2018 dan 

impulan Terlapor pada Sidang Majelis Komisi Pemeriksaan 

Lanjutan tanggal 12 September 2018, yang didalamnya 

Undang Nomor 5 Tahun 1999

mengecualikan transaksi yang dilakukan untuk melaksanakan 

ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana 

a sebagai berikut (vide bukti T4 

---------------------------------------------------------------------

yang dikecualikan dari ketentuan undang-undang ini adalah:  ----- 

KETERLAMBATAN 145 HARI KERJA 

entang Hari Libur 

. 

dengan demikian, Majelis Komisi menilai Terlapor 

145 

  

dalam Pengambilalihan 

PT Axioo International Indonesia 

  

 

Undang 

---  

Bahwa sebelum memutus, Majelis Komisi perlu mempertimbangkan 

lain yang terdapat dalam fakta persidangan 

-----------  

Bahwa Majelis Komisi menerima Tanggapan Terlapor atas 

Laporan Keterlambatan Pemberitahuan pada Sidang Majelis 

Komisi II Pemeriksaan Pendahuluan tanggal 16 Agustus 2018 dan 

impulan Terlapor pada Sidang Majelis Komisi Pemeriksaan 

yang didalamnya 

Undang Nomor 5 Tahun 1999 

mengecualikan transaksi yang dilakukan untuk melaksanakan 

n sebagaimana 

bukti T4 

-----   

  



 

a. Perbuatan dan atau perjanjian yang bertujuan melaksanakan 

peraturan perundang

6.2. Bahwa dalam tanggapan dan kesimpulannya 

menyatakan 

International Indonesia oleh 

mematuhi 

DAG/PER/8/2013 Tentang 

Menteri Perdagangan No

Ketentuan Impor Telepon Seluler, Komputer Genggam (

dan Komputer Tablet

Pada p

berikut

“IT T
tablet yang mendapat PI Telepon Seluler, Komputer Genggam 
(hand
pabrik di luar negeri 
Komputer Genggam
paling lama 3 (tiga) tahun terhitung sejak tanggal diterbitkannya 
penetapan sebagai IT Telepon Seluler, Komputer Genggam 
(hand
 

6.3. Bahwa dengan demikian

apakah ketentuan kewajiban 

secara tertulis ini berlaku atau tidak bagi 

6.4. Bahwa

persidangan, Majelis Komisi turut mempertimbangkan 

Peraturan Menteri Perdagangan R

DAG/PER/8/2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri 

Perdagangan Nomor 82/M

Impor Telepon Seluler, Komputer Genggam (

Komputer Tablet

regulas

mencari partner dan dari hasil penjajakan akhirnya bersepakat 

dengan pemilik dari 

melakukan pengambilalihan saham

Internat

Telepon Seluler, Komputer Genggam (

Tablet
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Perbuatan dan atau perjanjian yang bertujuan melaksanakan 

peraturan perundang-undangan yang berlaku; at

Bahwa dalam tanggapan dan kesimpulannya 

menyatakan proses pengambilalihan saham PT Axioo 

International Indonesia oleh Terlapor

mematuhi Peraturan Menteri Perdagangan

DAG/PER/8/2013 Tentang Perubahan Pertama 

Menteri Perdagangan Nomor 82/M

Ketentuan Impor Telepon Seluler, Komputer Genggam (

Komputer Tablet (Vide bukti T4 dan T37)

ada pasal 8A Permendag 38/M-DAG/PER/8/2013 

berikut :  --------------------------------

“IT Telepon Seluler, Komputer Genggam (hand
tablet yang mendapat PI Telepon Seluler, Komputer Genggam 
(handheld) dan Komputer tablet berdasarkan penunjukkan dari 
pabrik di luar negeri wajib mendirikan industri Telepon Seluler
Komputer Genggam (handheld) dan Komputer tablet dalam waktu 
paling lama 3 (tiga) tahun terhitung sejak tanggal diterbitkannya 
penetapan sebagai IT Telepon Seluler, Komputer Genggam 
(handheld) dan Komputer tablet”  --------------------------------

wa dengan demikian, perlu terlebih dahulu untuk diura

apakah ketentuan kewajiban menyampaikan pemberitahuan 

secara tertulis ini berlaku atau tidak bagi 

Bahwa berdasarkan pemeriksaan alat bukti dan fakta 

persidangan, Majelis Komisi turut mempertimbangkan 

Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia

DAG/PER/8/2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri 

Perdagangan Nomor 82/M-DAG/PER/2012 tentang Ketentuan 

Impor Telepon Seluler, Komputer Genggam (

Komputer Tablet. Bahwa untuk memenuhi kewajiban dalam 

regulasi tersebut, Terlapor merespon hal tersebut dengan cara 

mencari partner dan dari hasil penjajakan akhirnya bersepakat 

dengan pemilik dari PT Axioo International Indonesia

kukan pengambilalihan saham

International Indonesia yang telah memiliki pabrik perakitan 

Telepon Seluler, Komputer Genggam (

Tablet (vide bukti B8).  --------------------------------

SALINAN 

Perbuatan dan atau perjanjian yang bertujuan melaksanakan 

undangan yang berlaku; atau”  ------------ 

Bahwa dalam tanggapan dan kesimpulannya Terlapor 

proses pengambilalihan saham PT Axioo 

Terlapor adalah dalam rangka 

Menteri Perdagangan RI Nomor 38/M-

Perubahan Pertama Atas Peraturan 

82/M-DAG/PER/12/2012 Tentang 

Ketentuan Impor Telepon Seluler, Komputer Genggam (Handheld), 

bukti T4 dan T37).  ------------------------

DAG/PER/8/2013 diatur sebagai 

----------------------------------------------------------------------

elepon Seluler, Komputer Genggam (handheld) dan Komputer 
tablet yang mendapat PI Telepon Seluler, Komputer Genggam 

) dan Komputer tablet berdasarkan penunjukkan dari 
wajib mendirikan industri Telepon Seluler, 

) dan Komputer tablet dalam waktu 
paling lama 3 (tiga) tahun terhitung sejak tanggal diterbitkannya 
penetapan sebagai IT Telepon Seluler, Komputer Genggam 

---------------------------------------- 

perlu terlebih dahulu untuk diuraikan 

menyampaikan pemberitahuan 

secara tertulis ini berlaku atau tidak bagi Terlapor. -------------------

berdasarkan pemeriksaan alat bukti dan fakta 

persidangan, Majelis Komisi turut mempertimbangkan Pasal 8A 

epublik Indonesia Nomor 38/M-

DAG/PER/8/2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri 

DAG/PER/2012 tentang Ketentuan 

Impor Telepon Seluler, Komputer Genggam (handheld), dan 

Bahwa untuk memenuhi kewajiban dalam 

merespon hal tersebut dengan cara 

mencari partner dan dari hasil penjajakan akhirnya bersepakat 

PT Axioo International Indonesia untuk 

kukan pengambilalihan saham/mengakuisisi PT Axioo 

ng telah memiliki pabrik perakitan 

Telepon Seluler, Komputer Genggam (Handheld) dan Komputer 

------------------------------------------------------

Perbuatan dan atau perjanjian yang bertujuan melaksanakan 

  

Terlapor 

proses pengambilalihan saham PT Axioo 

dalam rangka 

-

eraturan 

DAG/PER/12/2012 Tentang 

), 

------------------------   

sebagai 

------  

) dan Komputer 
tablet yang mendapat PI Telepon Seluler, Komputer Genggam 

) dan Komputer tablet berdasarkan penunjukkan dari 
wajib mendirikan industri Telepon Seluler, 

) dan Komputer tablet dalam waktu 
paling lama 3 (tiga) tahun terhitung sejak tanggal diterbitkannya 
penetapan sebagai IT Telepon Seluler, Komputer Genggam 

  

ikan 

menyampaikan pemberitahuan 

-------------------  

berdasarkan pemeriksaan alat bukti dan fakta 

Pasal 8A 

-

DAG/PER/8/2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri 

DAG/PER/2012 tentang Ketentuan 

), dan 

Bahwa untuk memenuhi kewajiban dalam 

merespon hal tersebut dengan cara 

mencari partner dan dari hasil penjajakan akhirnya bersepakat 

untuk 

ioo 

ng telah memiliki pabrik perakitan 

) dan Komputer 

----------------------  



 

7. Tentang Pemenuhan Unsur Pasal 29 Undang

Tahun 1999

2010 --------------------------------

7.1. Menimbang bahwa

1999 

(1) “Penggabungan atau Peleburan badan Usaha, atau 

pengambilalihan saham sebagaimana dimaksud dalam pasal 

28 yang berakibat nilai asset dan atau nilai penjualannya 

melebihi jumlah tertentu, w

Komisi selambat

penggabungan, peleburan, 

(2) “

penjualan serta tata cara 

dim

7.2. Bahwa unsur 

adalah sebagai berikut

7.2.1.

7.2.2.

7.2.3.

7.3. Unsur Pengambilalihan Saham sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 

7.3.1.

7.3.2.
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Tentang Pemenuhan Unsur Pasal 29 Undang

Tahun 1999 jo. Pasal 5 Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 

----------------------------------------------------------------

Menimbang bahwa Pasal 29 Undang

1999 adalah sebagai berikut:  --------------------------------

“Penggabungan atau Peleburan badan Usaha, atau 

pengambilalihan saham sebagaimana dimaksud dalam pasal 

28 yang berakibat nilai asset dan atau nilai penjualannya 

melebihi jumlah tertentu, wajib memberitahukan kepada 

Komisi selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 

penggabungan, peleburan, atau pengambilalihan tersebut”

“Ketentuan tentang penetapan nilai aset dan atau nilai 

penjualan serta tata cara 

dimaksud dalam ayat (1) diatur dalam Peraturan Pemerintah.

Bahwa unsur Pasal 29 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999

adalah sebagai berikut: --------------------------------

7.2.1. Unsur Pengambilalihan Saham sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 28 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999

7.2.2. Unsur Nilai Aset atau Nilai Penjualan yang Melebihi 

Jumlah Tertentu; dan  --------------------------------

7.2.3. Unsur Wajib Memberitahukan

Lambatnya 30 (tiga puluh) Hari

Unsur Pengambilalihan Saham sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 28 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999

7.3.1. Bahwa Pasal 28 ayat (2) menyatakan

dilarang melakukan pengambilalihan saham perusahaan 

lain apabila tindakan tersebut dapat mengakibatkan 

terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha 

tidak sehat”.  --------------------------------

7.3.2. Bahwa pasal 28 ayat (3) menyatakan 

lanjut mengenai penggabungan atau peleburan badan 

usaha yang dilarang sebagaimana dimaksud dalam ayat 

(1), dan ketentuan mengenai pengambilalihan saham 

perusahaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) diatur 

dalam peraturan pemerintah”

SALINAN 

Tentang Pemenuhan Unsur Pasal 29 Undang-Undang Nomor 5 

. Pasal 5 Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 

------------------------------------------------- 

Pasal 29 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 

---------------------------------------------

“Penggabungan atau Peleburan badan Usaha, atau 

pengambilalihan saham sebagaimana dimaksud dalam pasal 

28 yang berakibat nilai asset dan atau nilai penjualannya 

ajib memberitahukan kepada 

lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 

atau pengambilalihan tersebut”  -----

penetapan nilai aset dan atau nilai 

penjualan serta tata cara pemberitahuan sebagaimana 

tur dalam Peraturan Pemerintah. -

Undang Nomor 5 Tahun 1999

-----------------------------------------------------

Pengambilalihan Saham sebagaimana dimaksud 

Undang Nomor 5 Tahun 1999; -----

u Nilai Penjualan yang Melebihi 

---------------------------------------------

Wajib Memberitahukan kepada Komisi Selambat-

Lambatnya 30 (tiga puluh) Hari. ---------------------------------

Unsur Pengambilalihan Saham sebagaimana dimaksud dalam 

Undang Nomor 5 Tahun 1999  ----------------------

(2) menyatakan ”Pelaku usaha 

dilarang melakukan pengambilalihan saham perusahaan 

lain apabila tindakan tersebut dapat mengakibatkan 

terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha 

--------------------------------------------------------

Bahwa pasal 28 ayat (3) menyatakan “Ketentuan lebih 

anjut mengenai penggabungan atau peleburan badan 

usaha yang dilarang sebagaimana dimaksud dalam ayat 

(1), dan ketentuan mengenai pengambilalihan saham 

perusahaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) diatur 

dalam peraturan pemerintah”. ------------------------------------

Undang Nomor 5 

. Pasal 5 Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 

    

Undang Nomor 5 Tahun 

-------------  

“Penggabungan atau Peleburan badan Usaha, atau 

pengambilalihan saham sebagaimana dimaksud dalam pasal 

28 yang berakibat nilai asset dan atau nilai penjualannya 

ajib memberitahukan kepada 

lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 

-----  

penetapan nilai aset dan atau nilai 

sebagaimana 

-  

Undang Nomor 5 Tahun 1999 

---------------------   

Pengambilalihan Saham sebagaimana dimaksud 

-----  

u Nilai Penjualan yang Melebihi 

-------------  

-

-  

Unsur Pengambilalihan Saham sebagaimana dimaksud dalam 

----------------------  

Pelaku usaha 

dilarang melakukan pengambilalihan saham perusahaan 

lain apabila tindakan tersebut dapat mengakibatkan 

terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha 

------------------------  

“Ketentuan lebih 

anjut mengenai penggabungan atau peleburan badan 

usaha yang dilarang sebagaimana dimaksud dalam ayat 

(1), dan ketentuan mengenai pengambilalihan saham 

perusahaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) diatur 

----  



 

7.3.3.

7.3.4.

7.3.5.

7.3.6.

7.4. Unsur

Tertentu

7.4.1.

7.4.2.

7.4.3.
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7.3.3. Bahwa yang dimaksud p

Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2010.

7.3.4. Bahwa yang dimaksud dengan pengambilalihan 

berdasarkan Pasal 1 ayat 3 Peraturan Pemerintah Nomor 

57 Tahun 2010 adalah “perbuatan hukum  yang dilakukan 

oleh pelaku usaha untuk mengambilal

usaha yang mengakibatkan beralihnya pengendalian atas 

badan usaha tersebut. --------------------------------

7.3.5. Bahwa berdasarkan uraian pada 

butir 3, telah terjadi pengambilalihan saham PT 

International Indonesia oleh 

beralihnya pengendalian atas PT 

Indonesia berdasarkan Akta Notaris Nomor 58 tertanggal 

30 April 2015 yang berlaku efektif secara yuridis sejak 

tanggal 26 Mei 2015 berdasarkan Surat Kementerian 

Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesi

Nomor: AHU-AH.01.03-0934819 perihal Penerimaan 

Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan 

International Indonesia. --------------------------------

7.3.6. Bahwa dengan demikian unsur pengambilalihan saham 

TERPENUHI. --------------------------------

Unsur Nilai Aset atau Nilai Penjuala

Tertentu ----------------------------------------------------------------

7.4.1. Bahwa berdasarkan pasal 29 ayat (2) Undang

Nomor 5 Tahun 1999, ketentuan tentang penetapan nilai 

asset dan atau nilai penjualan serta tatacara 

pemberitahuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) 

diatur dalam Peraturan Pemerintah.

7.4.2. Bahwa sebagai peraturan pelaksana dari ketentuan Pasal 

29 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tersebut di

Pemerintah telah menerbitkan Peraturan Pemerintah 

Nomor 57 Tahun 2010 yang didalamnya memuat 

mengenai nilai aset dan/atau nilai penjualan yang 

melebihi jumlah tertentu. --------------------------------

7.4.3. Bahwa nilai aset dan atau nilai penjualan melebihi jumlah 

tertentu diatur dalam Pasal 5 ayat (2) Peraturan 

Pemerintah Nomor 57 Tahun 2010

SALINAN 

Bahwa yang dimaksud peraturan pemerintah adalah 

Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2010. ----------------

Bahwa yang dimaksud dengan pengambilalihan 

berdasarkan Pasal 1 ayat 3 Peraturan Pemerintah Nomor 

perbuatan hukum  yang dilakukan 

oleh pelaku usaha untuk mengambilalih saham badan 

usaha yang mengakibatkan beralihnya pengendalian atas 

---------------------------------------------

Bahwa berdasarkan uraian pada Bagian Tentang Hukum 

telah terjadi pengambilalihan saham PT Axioo 

oleh Terlapor yang mengakibatkan 

ralihnya pengendalian atas PT Axioo International 

berdasarkan Akta Notaris Nomor 58 tertanggal 

30 April 2015 yang berlaku efektif secara yuridis sejak 

tanggal 26 Mei 2015 berdasarkan Surat Kementerian 

Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia 

0934819 perihal Penerimaan 

Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT Axioo 

-------------------------------------------

Bahwa dengan demikian unsur pengambilalihan saham 

--------------------------------------------------------

Nilai Aset atau Nilai Penjualan yang Melebihi Jumlah 

---------------------------------------

hwa berdasarkan pasal 29 ayat (2) Undang-Undang 

Nomor 5 Tahun 1999, ketentuan tentang penetapan nilai 

asset dan atau nilai penjualan serta tatacara 

pemberitahuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) 

diatur dalam Peraturan Pemerintah. --------------------------- 

n pelaksana dari ketentuan Pasal 

Undang Nomor 5 Tahun 1999 tersebut di atas, 

Pemerintah telah menerbitkan Peraturan Pemerintah 

Nomor 57 Tahun 2010 yang didalamnya memuat 

mengenai nilai aset dan/atau nilai penjualan yang 

---------------------------------------- 

Bahwa nilai aset dan atau nilai penjualan melebihi jumlah 

tertentu diatur dalam Pasal 5 ayat (2) Peraturan 

Pemerintah Nomor 57 Tahun 2010 yang menentukan: ------

eraturan pemerintah adalah 

----------------  

Bahwa yang dimaksud dengan pengambilalihan 

berdasarkan Pasal 1 ayat 3 Peraturan Pemerintah Nomor 

perbuatan hukum  yang dilakukan 

ih saham badan 

usaha yang mengakibatkan beralihnya pengendalian atas 

-------------  

entang Hukum 

Axioo 

yang mengakibatkan 

Axioo International 

berdasarkan Akta Notaris Nomor 58 tertanggal 

30 April 2015 yang berlaku efektif secara yuridis sejak 

tanggal 26 Mei 2015 berdasarkan Surat Kementerian 

a 

0934819 perihal Penerimaan 

Axioo 

-----------  

Bahwa dengan demikian unsur pengambilalihan saham 

------------------------  

n yang Melebihi Jumlah 

-------  

Undang 

Nomor 5 Tahun 1999, ketentuan tentang penetapan nilai 

asset dan atau nilai penjualan serta tatacara 

pemberitahuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) 

  

n pelaksana dari ketentuan Pasal 

atas, 

Pemerintah telah menerbitkan Peraturan Pemerintah 

Nomor 57 Tahun 2010 yang didalamnya memuat 

mengenai nilai aset dan/atau nilai penjualan yang 

  

Bahwa nilai aset dan atau nilai penjualan melebihi jumlah 

tertentu diatur dalam Pasal 5 ayat (2) Peraturan 

------  



 

7.4.4.

7.4.5.
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7.4.3.1. Nilai aset sebesar Rp2.500.000.000.000,00 (

triliun lima ratus miliar rupiah

7.4.3.2. Nilai penjualan sebesar Rp

(lima triliun rupiah).

7.4.4. Bahwa nilai aset dan/atau nilai penjualan sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) Peraturan Pemerintah 

Nomor 57 Tahun 2010 tersebut di

berdasarkan penjumlahan nilai aset dan/

penjualan dari: --------------------------------

7.4.4.1. Badan Usaha hasil Penggabungan, atau Badan 

Usaha hasil Peleburan, atau Badan Usaha yang 

mengambilalih saham perusahaan lain dan 

Badan Usaha yang diambilalih; dan

7.4.4.2. Badan Usaha yang secara langsung maupun 

tidak langsung mengendal

dikendalikan oleh Badan Usaha hasil 

Penggabungan, atau Badan Usaha hasil 

Peleburan, atau Badan Usaha yang 

mengambilalih saham perusahaan lain dan 

Badan Usaha yang diambilalih.

7.4.4.3. Bahwa berdasarkan ketentuan penghitungan 

nilai aset dan/atau nilai p

penggabungan diperoleh fakta

aset badan usaha pengambilalih dengan badan 

usaha yang diambilalih sebesar 

Rp6.120.307.213.175

dua puluh miliar tiga ratus tujuh juta dua ratus 

tiga belas ribu seratus tujuh p

dan nilai penjualan

dengan badan usaha yang diambilalih sebesar

Rp14.451.413.262.240

empat ratus lima puluh satu miliar empat ratus 

tiga belas juta dua ratus enam puluh dua ribu 

dua ratus empat puluh rupiah

7.4.5. Bahwa dengan demikian unsur nilai aset dan atau nilai 

penjualan yang melebihi jumlah tertentu 

SALINAN 

Nilai aset sebesar Rp2.500.000.000.000,00 (dua 

triliun lima ratus miliar rupiah); dan/atau ----------

enjualan sebesar Rp5.000.000.000.000,00 

lima triliun rupiah). ------------------------------------

Bahwa nilai aset dan/atau nilai penjualan sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) Peraturan Pemerintah 

Nomor 57 Tahun 2010 tersebut di atas dihitung 

berdasarkan penjumlahan nilai aset dan/atau nilai 

------------------------------------------------------

Badan Usaha hasil Penggabungan, atau Badan 

Usaha hasil Peleburan, atau Badan Usaha yang 

mengambilalih saham perusahaan lain dan 

Badan Usaha yang diambilalih; dan ----------------

Badan Usaha yang secara langsung maupun 

tidak langsung mengendalikan atau 

dikendalikan oleh Badan Usaha hasil 

Penggabungan, atau Badan Usaha hasil 

Peleburan, atau Badan Usaha yang 

mengambilalih saham perusahaan lain dan 

Badan Usaha yang diambilalih. ----------------------

Bahwa berdasarkan ketentuan penghitungan 

nilai aset dan/atau nilai penjualan 

diperoleh fakta-fakta bahwa nilai 

aset badan usaha pengambilalih dengan badan 

usaha yang diambilalih sebesar 

6.120.307.213.175,00 (enam triliun seratus 

dua puluh miliar tiga ratus tujuh juta dua ratus 

tiga belas ribu seratus tujuh puluh lima rupiah) 

penjualan badan usaha pengambilalih 

dengan badan usaha yang diambilalih sebesar

14.451.413.262.240 (empat belas triliun 

empat ratus lima puluh satu miliar empat ratus 

tiga belas juta dua ratus enam puluh dua ribu 

at puluh rupiah). ----------------------

Bahwa dengan demikian unsur nilai aset dan atau nilai 

penjualan yang melebihi jumlah tertentu TERPENUHI. -----

dua 

----------  

5.000.000.000.000,00 

----  

Bahwa nilai aset dan/atau nilai penjualan sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) Peraturan Pemerintah 

atas dihitung 

atau nilai 

----------------------   

Badan Usaha hasil Penggabungan, atau Badan 

Usaha hasil Peleburan, atau Badan Usaha yang 

mengambilalih saham perusahaan lain dan 

----------------  

Badan Usaha yang secara langsung maupun 

ikan atau 

dikendalikan oleh Badan Usaha hasil 

Penggabungan, atau Badan Usaha hasil 

Peleburan, atau Badan Usaha yang 

mengambilalih saham perusahaan lain dan 

----------------------   

Bahwa berdasarkan ketentuan penghitungan 

enjualan 

fakta bahwa nilai 

aset badan usaha pengambilalih dengan badan 

usaha yang diambilalih sebesar 

enam triliun seratus 

dua puluh miliar tiga ratus tujuh juta dua ratus 

) 

badan usaha pengambilalih 

dengan badan usaha yang diambilalih sebesar 

empat belas triliun 

empat ratus lima puluh satu miliar empat ratus 

tiga belas juta dua ratus enam puluh dua ribu 

----------------------  

Bahwa dengan demikian unsur nilai aset dan atau nilai 

-----  



 

7.5. Unsur

Lambatnya 30 (

7.5.1.

7.5.2.

7.5.3.

7.5.4.

7.5.5.

8. Tentang Pertimbangan

8.1. Menimbang bahwa 

berwenang menyimpulkan hasil penyelidikan dan 

pemeriksaan tentang ada atau tidaknya praktek monopoli dan 

atau persaingan usaha tidak sehat. 

8.2. Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 43 ayat (3) Komisi wajib 

memutuskan telah terjadi atau tidak terjadi pelanggaran terhadap 
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Unsur Wajib Memberitahukan 

Lambatnya 30 (tiga puluh) hari --------------------------------

7.5.1. Bahwa berdasarkan Pasal 29 Undang

Tahun 1999, penggabungan atau peleburan badan usaha, 

atau pengambilalihan saham yang dimaksud dalam Pasal 

28 yang berakibat nilai aset dan atau nilai penjualannya 

melebihi jumlah tertentu, wajib diberitahukan kepada 

Komisi, selambat-lambatnya 30 (

tanggal penggabungan, peleburan, atau pengambilalihan 

tersebut. --------------------------------

7.5.2. Bahwa berdasarkan Pasal 50 huruf a Undang

Nomor 5 Tahun 1999, Perbuatan dan atau perjanjian yang 

bertujuan melaksanakan peraturan perundang

yang berlaku dikecualikan dari ketentuan Undang

Nomor 5 Tahun 1999. --------------------------------

7.5.3. Bahwa berdasarkan Undang

2011 tentang Pembentukan 

undangan, Peraturan Menteri 

Indonesia Nomor 38/M-DAG/PER/8/2013 termasuk 

dalam peraturan perundang

7.5.4. Bahwa tindakan Terlapor mengakuisisi PT Axioo 

International Indonesia tergolong menjalankan ketentuan 

peraturan perundang-undangan yakni 

Perdagangan Republik Indonesia

DAG/PER/8/2013.  --------------------------------

7.5.5. Bahwa dengan demikian unsur 

kepada Komisi selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) 

TIDAK TERPENUHI. --------------------------------

Pertimbangan Majelis Komisi Sebelum Memutus

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 36 huruf (d) Komisi 

berwenang menyimpulkan hasil penyelidikan dan 

pemeriksaan tentang ada atau tidaknya praktek monopoli dan 

atau persaingan usaha tidak sehat. 

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 43 ayat (3) Komisi wajib 

memutuskan telah terjadi atau tidak terjadi pelanggaran terhadap 

SALINAN 

 kepada Komisi Selambat-

--------------------------------------------

Bahwa berdasarkan Pasal 29 Undang-Undang Nomor 5 

penggabungan atau peleburan badan usaha, 

atau pengambilalihan saham yang dimaksud dalam Pasal 

28 yang berakibat nilai aset dan atau nilai penjualannya 

melebihi jumlah tertentu, wajib diberitahukan kepada 

lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak 

tanggal penggabungan, peleburan, atau pengambilalihan 

-------------------------------------------------------------

Bahwa berdasarkan Pasal 50 huruf a Undang-Undang 

Perbuatan dan atau perjanjian yang 

bertujuan melaksanakan peraturan perundang-undangan 

ikan dari ketentuan Undang-Undang 

--------------------------------------------  

Bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 

2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-

undangan, Peraturan Menteri Perdagangan Republik 

DAG/PER/8/2013 termasuk 

perundang-undangan.  -----------------------

Bahwa tindakan Terlapor mengakuisisi PT Axioo 

International Indonesia tergolong menjalankan ketentuan 

undangan yakni Peraturan Menteri 

Perdagangan Republik Indonesia Nomor 38/M-

------------------------------------------------

ian unsur wajib memberitahukan 

lambatnya 30 (tiga puluh) hari

----------------------------------------------

Majelis Komisi Sebelum Memutus -------------- 

berdasarkan Pasal 36 huruf (d) Komisi 

berwenang menyimpulkan hasil penyelidikan dan atau 

pemeriksaan tentang ada atau tidaknya praktek monopoli dan 

atau persaingan usaha tidak sehat.  -------------------------------------

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 43 ayat (3) Komisi wajib 

memutuskan telah terjadi atau tidak terjadi pelanggaran terhadap 

-

------------  

Undang Nomor 5 

penggabungan atau peleburan badan usaha, 

atau pengambilalihan saham yang dimaksud dalam Pasal 

28 yang berakibat nilai aset dan atau nilai penjualannya 

melebihi jumlah tertentu, wajib diberitahukan kepada 

) hari sejak 

tanggal penggabungan, peleburan, atau pengambilalihan 

-----------------------------  

Undang 

Perbuatan dan atau perjanjian yang 

undangan 

Undang 

 

Undang Nomor 12 Tahun 

-

Perdagangan Republik 

DAG/PER/8/2013 termasuk 

-----------------------  

Bahwa tindakan Terlapor mengakuisisi PT Axioo 

International Indonesia tergolong menjalankan ketentuan 

Peraturan Menteri 

-

----------------  

wajib memberitahukan 

ari 

--------------  

  

berdasarkan Pasal 36 huruf (d) Komisi 

atau 

pemeriksaan tentang ada atau tidaknya praktek monopoli dan 

-----  

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 43 ayat (3) Komisi wajib 

memutuskan telah terjadi atau tidak terjadi pelanggaran terhadap 



 

Undang

30 (tiga puluh

Lanjutan.

9. Tentang Diktum

Menimbang bahwa berdasarkan fakta

kesimpulan di atas, serta dengan mengingat P

Undang  Nomor 5 Tahun 1999, Majelis Komisi:

 

Menyatakan bahwa Terlapor 

melanggar Pasal 

Peraturan Pemerintah 

 

Demikian putusan ini ditetapkan melalui musyawa

Komisi pada hari 

persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum pada 

oleh Majelis Komisi yang terdiri dari 

Ketua Majelis Komisi,

Hidayat, S.E., M.Si.

dibantu oleh Rosanna Sarita, S.H

Setiaji, S.H. masing

 

Anggota Majelis

 
Dr. Guntur Syahputra Saragih, M.S.M.
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Undang-Undang Nomor 5 Tahun 199

tiga puluh) hari terhitung sejak selesainya Pemeriksaan 

Lanjutan. --------------------------------

Diktum Putusan dan Penutup --------------------------------

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta, penilaian, analisis

kesimpulan di atas, serta dengan mengingat P

Nomor 5 Tahun 1999, Majelis Komisi:

MEMUTUSKAN 

 

Menyatakan bahwa Terlapor tidak terbukti secara sah dan meyakinkan 

melanggar Pasal 29 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 

emerintah Nomor 57 Tahun 2010.

Demikian putusan ini ditetapkan melalui musyawa

pada hari Kamis, 20 September 2018

yang dinyatakan terbuka untuk umum pada 

oleh Majelis Komisi yang terdiri dari Kurnia Toha, 

Komisi, Dr. Guntur Syahputra Saragih, M.S.M.

Hidayat, S.E., M.Si. masing-masing sebagai Anggota Majelis

Rosanna Sarita, S.H., R. Arif Yulianto,

asing-masing sebagai Panitera. 

Ketua Majelis Komisi
 
 

ttd 
 
 

Kurnia Toha, S.H., LL.M., Ph.D.

 

Anggota MajelisKomisi, 
 
   

ttd 
 

. Guntur Syahputra Saragih, M.S.M. 

 

SALINAN 

Undang Nomor 5 Tahun 1999 selambat-lambatnya 

) hari terhitung sejak selesainya Pemeriksaan 

----------------------------------------------------------------------

-------------------------------------- 

fakta, penilaian, analisis dan 

kesimpulan di atas, serta dengan mengingat Pasal 43 ayat (3) Undang-

Nomor 5 Tahun 1999, Majelis Komisi: ------------------------------ 

MEMUTUSKAN  

terbukti secara sah dan meyakinkan 

Nomor 5 Tahun 1999 jo. Pasal 5 

57 Tahun 2010. --------------------------------------

Demikian putusan ini ditetapkan melalui musyawarah dalam Sidang Majelis 

September 2018 dan dibacakan di muka 

yang dinyatakan terbuka untuk umum pada hari yang sama 

Kurnia Toha, S.H., LL.M., Ph.D. sebagai 

. Guntur Syahputra Saragih, M.S.M., dan Yudi 

masing sebagai Anggota Majelis Komisi, dengan 

R. Arif Yulianto, S.H., dan Himawan 

  

Komisi, 

Kurnia Toha, S.H., LL.M., Ph.D. 

Anggota MajelisKomisi, 
 

 
ttd 

 
 

Yudi Hidayat, S.E., M.Si. 

lambatnya                  

) hari terhitung sejak selesainya Pemeriksaan 

------    

  

dan 

-

  

terbukti secara sah dan meyakinkan 

5 

------  

rah dalam Sidang Majelis 

dan dibacakan di muka 

hari yang sama 

sebagai 

Yudi 

, dengan 

Himawan 



 

 

 

R. Arif Yulianto
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Panitera, 
 
 

ttd 
 
 

Rosanna Sarita, S.

 
 

ttd 
 

R. Arif Yulianto, S.H. 

SALINAN 

, S.H. 

 
 

ttd 
 

  Himawan Setiaji, S.H. 


