
 

 

Komisi Pengawas Persaingan Usaha Republik Indonesia

Komisi Pengawas Persaingan Usaha Republik Indonesia

disebut Komisi 

Dugaan Pelanggaran Pasal 29 Undang

Pasal 5 Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2010 Terkait Keterlambatan 

Pemberitahuan Pengambilalihan (Akuisisi) Saham PT Asuransi Takaful 

Umum oleh Koperasi Simpan Pinjam JASA, 

Terlapor : 

telah mengambil keputusan sebagai berikut:

Majelis Komisi:

Setelah membaca Laporan 

Setelah membac

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 Pengambilalihan

yang dilakukan oleh 

(vide bukti I.

 

1 

Komisi Pengawas Persaingan Usaha Republik Indonesia

 
 
 
 
 
 

P U T U S A N
Perkara Nomor: 02/KPPU

 

Komisi Pengawas Persaingan Usaha Republik Indonesia

 yang memeriksa Perkara Nomor

Dugaan Pelanggaran Pasal 29 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 

l 5 Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2010 Terkait Keterlambatan 

Pemberitahuan Pengambilalihan (Akuisisi) Saham PT Asuransi Takaful 

Umum oleh Koperasi Simpan Pinjam JASA, yang dilakukan oleh:

Koperasi Simpan Pinjam JASA yang beralamat k

Jalan Dr. Cipto Nomor 84 lantai 3,4 dan 5 Pekalongan, 

Jawa Tengah; --------------------------------------------------

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 PT 

yang dilakukan oleh Kospin JASA yang pada pokoknya sebagai berikut 

I.2, B1); --------------------------------

SALINAN 

Komisi Pengawas Persaingan Usaha Republik Indonesia 

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

Komisi Pengawas Persaingan Usaha Republik Indonesia selanjutnya 

Perkara Nomor: 02/KPPU-M/2018 tentang 

Undang Nomor 5 Tahun 1999 juncto. 

l 5 Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2010 Terkait Keterlambatan 

Pemberitahuan Pengambilalihan (Akuisisi) Saham PT Asuransi Takaful 

yang dilakukan oleh: --------------  

Koperasi Simpan Pinjam JASA yang beralamat kantor di 

or 84 lantai 3,4 dan 5 Pekalongan, 

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

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

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

Keterlambatan Pemberitahuan. ----------------------  

Terlapor terhadap Laporan Keterlambatan 

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

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

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

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

Kesimpulan Hasil Persidangan dari Investigator. ------------  

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

dokumen dalam perkara ini. ----  

TENTANG DUDUK PERKARA 

Menimbang bahwa Majelis Komisi menerima Laporan Keterlambatan

Saham PT Asuransi Takaful Umum 

yang pada pokoknya sebagai berikut 

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

       

 

selanjutnya 

tentang 

. 

l 5 Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2010 Terkait Keterlambatan 

Pemberitahuan Pengambilalihan (Akuisisi) Saham PT Asuransi Takaful 

 

di 

or 84 lantai 3,4 dan 5 Pekalongan, 

 

 

 

 

Keterlambatan 

 

 

 

 

 

 

 

Keterlambatan 

uransi Takaful Umum 

yang pada pokoknya sebagai berikut 

 



 

 
 

 

1.1. Bahwa 

JASA

pengambilalihan saham PT Asurans

disebut PT ATU) yang 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 
(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
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

 
Penjelasan Pasal:
(1) Cukup jelas.

(2) Cukup jelas.

 
Jo. Pasal

  
 

  

- 2 - 

Bahwa Koperasi Simpan Pinjam JASA 

JASA) diduga melakukan keterlambatan pemberitahuan 

pengambilalihan saham PT Asurans

disebut PT ATU) yang pada pokoknya sebagai berikut

1.1.1. Bahwa pengambilalihan saham PT ATU oleh Kospin J

memenuhi kriteria pemberitahuan yang wajib dilaporkan 

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

1.1.2. Bahwa kewajiban tersebut harus telah dilaksanakan 

selambat-lambatnya terhitung 30 (tiga puluh) hari kerja 

sejak tanggal efektif yuridis pengambilalihan saham;

1.1.3. Bahwa pengambilalihan saham PT ATU oleh Kospin 

telah berlaku efektif secara yuridis sejak tanggal 

8 Januari 2018 berdasar

ditandatangani Notaris per tanggal 8 Januari 2018

karena itu, Kospin JASA

pemberitahuan selambat

19 Februari 2018; --------------------------------

1.1.4. Bahwa Kospin JASA baru melakukan pemb

kepada KPPU pada tanggal 16 Maret 2018;

1.1.5. Bahwa dengan demikian, Kospin JASA

keterlambatan selama 19 (sembilan belas) hari;

Dugaan Pelanggaran: Pasal 29 Undang

. ----------------------------------------------------------------

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
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

jelasan Pasal:  --------------------------------
Cukup jelas.  --------------------------------

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

Pasal 5 Peraturan Pemerintah Nomor
 

SALINAN 

Koperasi Simpan Pinjam JASA (selanjutnya disebut Kospin 

diduga melakukan keterlambatan pemberitahuan 

pengambilalihan saham PT Asuransi Takaful Umum (selanjutnya 

disebut PT ATU) yang pada pokoknya sebagai berikut: -------------- 

Bahwa pengambilalihan saham PT ATU oleh Kospin JASA 

memenuhi kriteria pemberitahuan yang wajib dilaporkan 

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

Bahwa kewajiban tersebut harus telah dilaksanakan 

lambatnya terhitung 30 (tiga puluh) hari kerja 

sejak tanggal efektif yuridis pengambilalihan saham; -------

Bahwa pengambilalihan saham PT ATU oleh Kospin JASA 

telah berlaku efektif secara yuridis sejak tanggal 

8 Januari 2018 berdasarkan Akta Jual Beli yang 

ditandatangani Notaris per tanggal 8 Januari 2018. Oleh 

JASA wajib untuk melakukan 

pemberitahuan selambat-lambatnya pada tanggal 

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

baru melakukan pemberitahuan 

kepada KPPU pada tanggal 16 Maret 2018; -------------------

Kospin JASA telah melakukan 

keterlambatan selama 19 (sembilan belas) hari; -------------

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 

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

Nomor 5 Tahun 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 

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

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:

Kospin 

diduga melakukan keterlambatan pemberitahuan 

i Takaful Umum (selanjutnya 

  

ASA 

memenuhi kriteria pemberitahuan yang wajib dilaporkan 

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

Bahwa kewajiban tersebut harus telah dilaksanakan 

lambatnya terhitung 30 (tiga puluh) hari kerja 

-------  

JASA 

telah berlaku efektif secara yuridis sejak tanggal                          

Akta Jual Beli yang 

. Oleh 

wajib untuk melakukan 

lambatnya pada tanggal                             

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

eritahuan 

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

telah melakukan 

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

Nomor 5 Tahun 

  

  
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 

0 (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 

  

  
  

  

2010 yang berbunyi: 



 

(1) Penggabungan Badan Usaha, Peleburan Badan Usaha, atau 
Pengambilalihan Saham perusahaan lain yang berakibat nilai aset 
dan/atau nil
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  per

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

b.

(3) Bagi Pel
pemberitahuan secara tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
berlaku jika nilai aset melebihi Rp. 20.000.000.000.000,00 (dua 
puluh triliun rupiah).
 

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

b.

Penjelasan Pasal:

(1) Cukup jelas.
 

(2) 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 tahu
nilai asetnya dihitung berdasarkan rata rata nilai aset 3 (tiga) tahun 
terakhir

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

 
(3) Cukup jelas.

(4) Huruf a
Cukup Jelas
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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 lima 

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 
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 dia

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% 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  --------------------------------

SALINAN 

Penggabungan Badan Usaha, Peleburan Badan Usaha, atau 
Pengambilalihan Saham perusahaan lain yang berakibat nilai aset 

ai 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, 

usahaan.  ------------------------------------ 

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 

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

aku 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 

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

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

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

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

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

----------------------------------------------------------------------- 
Dalam hal salah satu pihak yang melakukan Penggabungan Badan 
Usaha, Peleburan Badan Usaha, atau Pengambilalihan saham 
perusahaan memiliki perbedaan antara nilai aset tahun terakhir 

n sebelumnya sebesar 30% atau lebih, maka 
nilai asetnya dihitung berdasarkan rata rata nilai aset 3 (tiga) tahun 

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

----------------------------------------------------------------------- 
Cara perhitungan nilai penjualan sama dengan cara perhitungan 

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

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

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

Penggabungan Badan Usaha, Peleburan Badan Usaha, atau 
Pengambilalihan Saham perusahaan lain yang berakibat nilai aset 

ai 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, 

  

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 
  

aku 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 

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

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 

  
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 

  

  

  

  
Dalam hal salah satu pihak yang melakukan Penggabungan Badan 
Usaha, Peleburan Badan Usaha, atau Pengambilalihan saham 
perusahaan memiliki perbedaan antara nilai aset tahun terakhir 

n sebelumnya sebesar 30% atau lebih, maka 
nilai asetnya dihitung berdasarkan rata rata nilai aset 3 (tiga) tahun 

  

  
Cara perhitungan nilai penjualan sama dengan cara perhitungan 

  

  

  
  



 

Hur
Yang dimaksud dengan “dikendalikan” adalah:
a.

b.

1.3. Tentang

Kospin JASA

1.3.1.

1.3.2.

1.3.3.

1.3.4.

1.3.5.

1.3.6.

1.4. Tentang Transaksi Pengambilal

1.4.1.
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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
mempengaruhi dan menentukan kebijakan pengelolaan Badan 
Usaha dan/atau mempengaruhi dan menentukan pengelolaan 
Badan Usaha.   --------------------------------
 

Tentang Latar Belakang Pengambilalihan Saham 

Kospin JASA;  --------------------------------

1.3.1. Bahwa Kospin JASA memiliki perusahaan asuransi ji

yaitu PT Asuransi Jiwa Syariah Jasa Mitra Abadi, Tbk

1.3.2. Ada keinginan Kospin JASA 

asuransi kerugian syariah; --------------------------------

1.3.3. Bahwa PT ATU pada awalnya akan ditutup kegiatan 

usahanya oleh para pemegang saham, karena mengalami 

akumulasi kerugian pada tahun 2015

Rp. 30.000.000.000,- (tiga puluh miliar rupiah

1.3.4. Bahwa pada sekitar bulan November 2016, seluruh 

pegawai PT ATU diberhentikan. Untuk melayani nasabah 

yang masih aktif, PT ATU mengontrak sebagian kecil 

pegawai yang telah diberhentikan tersebut;

1.3.5. Bahwa terkait rencana penutupan tersebut, PT ATU 

melakukan konsultasi kepada Otoritas Jasa Keuangan 

(selanjutnya disebut “OJK”). Selanjutnya oleh OJK, PT ATU 

disarankan untuk tidak ditutup dan diberi waktu untuk 

mencari investor; --------------------------------

1.3.6. Bahwa PT ATU melakukan pencarian investor, dan salah 

satunya menghubungi Kospin JASA

Juni 2017; --------------------------------

Tentang Transaksi Pengambilalihan Saham PT 

1.4.1. Bahwa susunan pemegang saham awal dari PT ATU

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

1.4.1.1. PT Syarikat Takaful Indonesia 26.335 lembar 

saham atau 52,67 % kepemilikan saham

1.4.1.2. PT Asuransi Takaful Keluarga 23.540 lembar 

saham atau 47,08 % kepemilikan saham

SALINAN 

-----------------------------------------------------------------------  
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 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 ATU oleh 

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

memiliki perusahaan asuransi jiwa 

yaitu PT Asuransi Jiwa Syariah Jasa Mitra Abadi, Tbk; ---- 

 untuk mengembangkan usaha 

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

Bahwa PT ATU pada awalnya akan ditutup kegiatan 

usahanya oleh para pemegang saham, karena mengalami 

pada tahun 2015-2016 sekitar ±                       

tiga puluh miliar rupiah). -------------- 

ada sekitar bulan November 2016, seluruh 

pegawai PT ATU diberhentikan. Untuk melayani nasabah 

yang masih aktif, PT ATU mengontrak sebagian kecil 

pegawai yang telah diberhentikan tersebut; ------------------- 

Bahwa terkait rencana penutupan tersebut, PT ATU 

melakukan konsultasi kepada Otoritas Jasa Keuangan 

(selanjutnya disebut “OJK”). Selanjutnya oleh OJK, PT ATU 

disarankan untuk tidak ditutup dan diberi waktu untuk 

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

Bahwa PT ATU melakukan pencarian investor, dan salah 

Kospin JASA sekitar bulan Maret –

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

ihan Saham PT ATU; ----------------- 

Bahwa susunan pemegang saham awal dari PT ATU

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

PT Syarikat Takaful Indonesia 26.335 lembar 

saham atau 52,67 % kepemilikan saham; --------- 

PT Asuransi Takaful Keluarga 23.540 lembar 

saham atau 47,08 % kepemilikan saham; --------- 

 
  

Pemilikan saham atau penguasaan suara lebih dari 50% (lima 
 

Adanya pemilikan saham atau penguasaan suara kurang dari 
dapat 

mempengaruhi dan menentukan kebijakan pengelolaan Badan 
Usaha dan/atau mempengaruhi dan menentukan pengelolaan 

  

ATU oleh 

  

wa 

  

untuk mengembangkan usaha 

  

Bahwa PT ATU pada awalnya akan ditutup kegiatan 

usahanya oleh para pemegang saham, karena mengalami 

2016 sekitar ±                       

  

ada sekitar bulan November 2016, seluruh 

pegawai PT ATU diberhentikan. Untuk melayani nasabah 

yang masih aktif, PT ATU mengontrak sebagian kecil 

  

Bahwa terkait rencana penutupan tersebut, PT ATU 

melakukan konsultasi kepada Otoritas Jasa Keuangan 

(selanjutnya disebut “OJK”). Selanjutnya oleh OJK, PT ATU 

disarankan untuk tidak ditutup dan diberi waktu untuk 

  

Bahwa PT ATU melakukan pencarian investor, dan salah 

– 

  

  

Bahwa susunan pemegang saham awal dari PT ATU 

   

PT Syarikat Takaful Indonesia 26.335 lembar 

  

PT Asuransi Takaful Keluarga 23.540 lembar 

  



 

1.4.2.

1.4.3.
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1.4.1.3. Koperasi Karyawan Takaful 125 lembar saham 

atau 0,25 % kepemilikan saham

1.4.2. Bahwa pada tanggal 8 Januari 2018 telah terjadi 

pengambilalihan saham sebagai berikut

1.4.2.1. Bahwa saham PT ATU milik PT Syarikat Takaful 

Indonesia sebesar 26.335 (

tiga ratus tiga puluh lima

dialihkan kepada Kospin JASA

1.4.2.2. Bahwa saham  PT ATU milik PT Asuransi Takaful 

Keluarga  sebesar 21.165 (

seratus enam puluh lima

dialihkan kepada Kospin JASA

1.4.2.3. Bahwa saham PT ATU yang dimiliki oleh           

PT Asuransi Takaful Keluarga sebesar 1250 

(seribu dua ratus lima puluh

kepada M. Andy Arslan Djuna

3174100507710001);

1.4.2.4. Bahwa saham PT ATU milik PT Asuransi Takaful 

Keluarga sebesar 1

lima) lembar saham kepada Bahroji (NIK 

3376010412600001); dan

1.4.2.5. Bahwa saham PT ATU milik Koperasi Karyawan 

Takaful sebesar 125 (

lembar saham kepada Bahroji (NIK 

3376010412600001);

1.4.3. Bahwa dengan demikian, setelah tanggal 8 Januari 2018, 

seluruh saham PT ATU sejumlah 50.0000 (

lembar saham dimiliki  oleh;

1.4.3.1. Bahwa Kospin JASA

(empat puluh tujuh ribu lima ratus

dengan nilai nominal Rp 47.500.000.000,

puluh tujuh miliar lima ratus juta rupiah

1.4.3.2. Bahwa M. Andy Arslan 

sebanyak 1.250 (seribu dua ratus lima puluh

lembar saham dengan nilai nominal 

Rp. 1.250.000.000 (

puluh juta rupiah); dan

SALINAN 

Koperasi Karyawan Takaful 125 lembar saham 

atau 0,25 % kepemilikan saham; ------------------- 

nggal 8 Januari 2018 telah terjadi 

pengambilalihan saham sebagai berikut; ---------------------- 

PT ATU milik PT Syarikat Takaful 

Indonesia sebesar 26.335 (dua puluh enam ribu 

tiga ratus tiga puluh lima) lembar saham yang 

Kospin JASA; --------------------- 

PT ATU milik PT Asuransi Takaful 

Keluarga  sebesar 21.165 (dua puluh satu ribu 

seratus enam puluh lima) lembar saham yang 

Kospin JASA; --------------------- 

PT ATU yang dimiliki oleh           

PT Asuransi Takaful Keluarga sebesar 1250 

atus lima puluh) lembar saham 

kepada M. Andy Arslan Djunaid, SE (NIK 

3174100507710001); --------------------------------- 

Bahwa saham PT ATU milik PT Asuransi Takaful 

Keluarga sebesar 1.125 (seribu seratus dua puluh 

) lembar saham kepada Bahroji (NIK 

3376010412600001); dan ---------------------------- 

m PT ATU milik Koperasi Karyawan 

Takaful sebesar 125 (seratus dua puluh lima) 

lembar saham kepada Bahroji (NIK 

3376010412600001); --------------------------------- 

dengan demikian, setelah tanggal 8 Januari 2018, 

seluruh saham PT ATU sejumlah 50.0000 (lima puluh ribu) 

; ------------------------------------- 

Kospin JASA memiliki sebanyak 47.500 

empat puluh tujuh ribu lima ratus) lembar saham 

dengan nilai nominal Rp 47.500.000.000,- (empat 

puluh tujuh miliar lima ratus juta rupiah); ---------- 

Bahwa M. Andy Arslan Djunaid memiliki 

seribu dua ratus lima puluh) 

lembar saham dengan nilai nominal 

Rp. 1.250.000.000 (satu miliar dua ratus lima 

; dan -------------------------------- 

Koperasi Karyawan Takaful 125 lembar saham 

  

nggal 8 Januari 2018 telah terjadi 

  

PT ATU milik PT Syarikat Takaful 

dua puluh enam ribu 

) lembar saham yang 

  

PT ATU milik PT Asuransi Takaful 

dua puluh satu ribu 

) lembar saham yang 

  

PT ATU yang dimiliki oleh           

PT Asuransi Takaful Keluarga sebesar 1250 

) lembar saham 

SE (NIK 

  

Bahwa saham PT ATU milik PT Asuransi Takaful 

seribu seratus dua puluh 

) lembar saham kepada Bahroji (NIK 

  

m PT ATU milik Koperasi Karyawan 

) 

lembar saham kepada Bahroji (NIK 

  

dengan demikian, setelah tanggal 8 Januari 2018, 

) 

   

sebanyak 47.500 

) lembar saham 

empat 

  

memiliki 

) 

lembar saham dengan nilai nominal                 

satu miliar dua ratus lima 

  



 

1.4.4.

1.5. Tentang Badan Usaha Pengambilal

1.5.1.

1.5.2.

1.5.3.
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1.4.3.3. Bahwa Bahroji memiliki sebanyak 1.250 (

dua ratus lima puluh

nominal Rp. 1.250.000.000 (

lima puluh juta rupiah

1.4.4. Bahwa dengan demikian komposisi pemegang saham dari 

PT ATU setelah pengambilalihan saham adalah sebagai 

berikut; --------------------------------

1.4.4.1. Kospin JASA memiliki 95% saham dari PT ATU;

1.4.4.2. M. Andy Arslan Djuna

dari PT ATU; --------------------------------

1.4.4.3. Bahroji memiliki 2,5% saham dari PT ATU;

1.4.4.4. Bahwa berdasarkan komposisi pemegang saham 

tersebut, Kospin JASA

saham mayoritas dengan kepemilikan saham 

95% (sembilan puluh lima persen

Tentang Badan Usaha Pengambilalihan;

1.5.1. Bahwa Kospin JASA merupakan 

melakukan pengambilalihan saham dengan dikuasainya 

95% (sembilan puluh lima persen

1.5.2. Bahwa Kospin JASA didirikan pada tanggal 13 Desember 

1973 oleh pengusaha kecil dan menengah dengan m

untuk menanggulangi kesulitan mendapatkan bantuan 

permodalan; --------------------------------

1.5.3. Bahwa kegiatan usaha Kospin JASA

1.5.3.1. Simpanan dan Tabungan;

 Simpanan Harian;

 Simpanan Berjangka;

 Simpanan Hari Koperasi (HARKOP);

 Tabungan Koperasi;

 Tabungan SAFARI (Sadar Ma

 Tabungan “Labbaika”;

 Tabungan Pundi Astha Jasa;

 Tabungan Sikesra;

 Tabungan PRIMA;

 Tabungan INTAN;

 Simpanan Hari Raya;

SALINAN 

Bahroji memiliki sebanyak 1.250 (seribu 

dua ratus lima puluh) lembar saham dengan nilai 

1.250.000.000 (satu miliar dua ratus 

lima puluh juta rupiah);-------------------------------- 

dengan demikian komposisi pemegang saham dari 

PT ATU setelah pengambilalihan saham adalah sebagai 

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

memiliki 95% saham dari PT ATU; - 

Djunaid memiliki 2,5% saham 

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

Bahroji memiliki 2,5% saham dari PT ATU; ------- 

Bahwa berdasarkan komposisi pemegang saham 

Kospin JASA merupakan pemegang 

saham mayoritas dengan kepemilikan saham 

sembilan puluh lima persen); ------------------ 

ihan; ------------------------------- 

merupakan badan usaha yang 

melakukan pengambilalihan saham dengan dikuasainya 

sembilan puluh lima persen) saham dari PT ATU; ----- 

didirikan pada tanggal 13 Desember 

1973 oleh pengusaha kecil dan menengah dengan maksud 

untuk menanggulangi kesulitan mendapatkan bantuan 

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

Kospin JASA meliputi ; --------------- 

Simpanan dan Tabungan; ---------------------------- 

Simpanan Harian; --------------------------------- 

Simpanan Berjangka; ----------------------------- 

Simpanan Hari Koperasi (HARKOP); ----------- 

Tabungan Koperasi; ------------------------------- 

Tabungan SAFARI (Sadar Manfaat Koperasi); 

Tabungan “Labbaika”; ---------------------------- 

Tabungan Pundi Astha Jasa; -------------------- 

Sikesra; -------------------------------- 

Tabungan PRIMA; --------------------------------- 

Tabungan INTAN; ---------------------------------- 

Simpanan Hari Raya; ----------------------------- 

seribu 

) lembar saham dengan nilai 

satu miliar dua ratus 

  

dengan demikian komposisi pemegang saham dari 

PT ATU setelah pengambilalihan saham adalah sebagai 

  

  

5% saham 

  

  

Bahwa berdasarkan komposisi pemegang saham 

merupakan pemegang 

saham mayoritas dengan kepemilikan saham 

  

  

badan usaha yang 

melakukan pengambilalihan saham dengan dikuasainya 

  

didirikan pada tanggal 13 Desember 

aksud 

untuk menanggulangi kesulitan mendapatkan bantuan 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 

1.5.4.
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1.5.3.2. Pinjaman; --------------------------------

 Pinjaman Harian;

 Pinjaman Berjangka;

 Pinjaman Insedentil;

 Pinjaman Anuitet;

 Pinjaman UMK;

 Talangan Dana Haji/Haji Plus;

 Talangan Dana Umroh;

 Pinjaman Dana Umroh;

 Pinjaman Pendidikan;

 Pinjaman Anjak Piutang;

 Pinjam Paket Ke

1.5.4. Bahwa Kospin JASA mendirikan beberapa perusahaan 

yaitu: --------------------------------

1.5.4.1. Bahwa Tahun 2008 mendirikan 

Grafika yang bergerak dalam bidang usaha 

percetakan. Kospin JASA

sebanyak 50% (lima puluh persen

orang perorangan yang jumlahnya lebih dari 5 

(lima) orang; --------------------------------

1.5.4.2. Bahwa Tahun 2014 mendirikan PT Asuransi 

Jiwa Syariah Jasa Mitra Abadi. Pada awalnya, 

komposisi pemegang saham PT Asuransi Jiwa 

Syariah Jasa Mitra Abadi adalah: 

90% (sembilan puluh persen

Djunaid 5% (lima persen

koma lima persen) dan H. Sahroni 2,5% (

koma lima persen). Pada tanggal 18 Des

2017, PT Asuransi Jiwa Syariah Jasa Mitra Abadi 

menjadi perusahaan terbuka. Setelah menjadi 

perusahaan terbuka, 

saham PT Asuransi Jiwa Syariah Jasa Mitra 

Abadi sebanyak 52% (

Andy Arslan Djunaid 3% (

2,5% (dua koma lima persen

SALINAN 

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

Pinjaman Harian; ---------------------------------- 

rjangka; ------------------------------ 

Pinjaman Insedentil; ------------------------------ 

Pinjaman Anuitet; --------------------------------- 

Pinjaman UMK; ------------------------------------ 

Dana Haji/Haji Plus; ------------------ 

Talangan Dana Umroh; --------------------------- 

Pinjaman Dana Umroh; -------------------------- 

Pinjaman Pendidikan; ---------------------------- 

Pinjaman Anjak Piutang; ------------------------- 

Pinjam Paket Kendaraan; ------------------------ 

mendirikan beberapa perusahaan 

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

Bahwa Tahun 2008 mendirikan PT Perintis Jasa 

ergerak dalam bidang usaha 

Kospin JASA memiliki saham 

lima puluh persen) dan sisanya 

orang perorangan yang jumlahnya lebih dari 5 

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

Bahwa Tahun 2014 mendirikan PT Asuransi 

Jiwa Syariah Jasa Mitra Abadi. Pada awalnya, 

komposisi pemegang saham PT Asuransi Jiwa 

Syariah Jasa Mitra Abadi adalah: Kospin JASA

sembilan puluh persen), M. Andy Arslan 

lima persen), Bahroji 2,5% (dua 

koma lima persen) dan H. Sahroni 2,5% (dua 

). Pada tanggal 18 Desember 

2017, PT Asuransi Jiwa Syariah Jasa Mitra Abadi 

menjadi perusahaan terbuka. Setelah menjadi 

perusahaan terbuka, Kospin JASA memiliki 

saham PT Asuransi Jiwa Syariah Jasa Mitra 

Abadi sebanyak 52% (lima puluh dua persen), M. 

Andy Arslan Djunaid 3% (tiga persen), Bahroji 

dua koma lima persen), H. Sahroni 2,5% 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

   

mendirikan beberapa perusahaan 

  

PT Perintis Jasa 

ergerak dalam bidang usaha 

memiliki saham 

) dan sisanya 

orang perorangan yang jumlahnya lebih dari 5 

  

Bahwa Tahun 2014 mendirikan PT Asuransi 

Jiwa Syariah Jasa Mitra Abadi. Pada awalnya, 

komposisi pemegang saham PT Asuransi Jiwa 

Kospin JASA 

), M. Andy Arslan 

dua 

dua 

ember 

2017, PT Asuransi Jiwa Syariah Jasa Mitra Abadi 

menjadi perusahaan terbuka. Setelah menjadi 

memiliki 

saham PT Asuransi Jiwa Syariah Jasa Mitra 

), M. 

), Bahroji 

), H. Sahroni 2,5% 



 

1.5.5.

1.5.6.

 
Nilai Penjualan (Rp)
Nilai Asset (Rp) 

1.5.7.

PT Asuransi Jiwa Syariah Jasa Mita Abadi, Tbk (PT JMA, Tbk)
 

Nilai Penjualan (Rp)
Nilai Asset (Rp) 

 
Nilai Penjualan (Rp)
Nilai Asset (Rp) 

 
Nilai Penjualan (Rp)
Nilai Asset (Rp) 

 
Nilai Penjualan (Rp)
Nilai Asset (Rp) 
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(dua koma lima persen

(empat puluh persen

1.5.4.3. Bahwa ada tahun 2015, 

perusahaan PT Jasa Capital Asset Management;

1.5.4.4. Bahwa pada bulan Dese

mendirikan Gadai Syariah, namun sampai saat 

ini belum beroperasi;

1.5.5. Bahwa Kospin JASA memiliki anggota lebih dari 200.000 

(dua ratus ribu) anggota yang tersebar di seluruh propinsi 

Jawa, Lampung dan Bali; --------------------------------

1.5.6. Bahwa asset Kospin JASA 

simpanan (Dana Pihak Ketiga/DPK) dan gedung dan 

tanah. Sebagaian besar asset 

Sedangkan nilai penjualan Kospin JASA

nilai simpan pinjam. Nilai asset dan Penjualan 

JASA tahun 2015-2017 sebagai berikut:

2015 
Nilai Penjualan (Rp) 357.741.478.777 462.819.502.657

4.544.168.660.922 5.767.849.478.497

1.5.7. Bahwa Nilai asset dan nilai penjualan perusahaan

perusahaan yang dikendalikan se

tidak langsung oleh Kospin JASA

PT Asuransi Jiwa Syariah Jasa Mita Abadi, Tbk (PT JMA, Tbk)
2015 

Nilai Penjualan (Rp) 4.277.273.216 8.288.643.330
66.597.647.906 68.318.397.903

 

PT Jasa Capital Asset Management (PT JCAM)
2015 

Nilai Penjualan (Rp) (8.007.469.925) 1.504.150.500
13.750.855.103 12.720.334.917

 

PT Gadai Syariah
2015 

Nilai Penjualan (Rp) - 
- 

 

 

PT Perintis Jasa Grafika
2015 

Nilai Penjualan (Rp) 3.059.562.970 3.146.067.901
4.342.314.400 4.365.137.440

SALINAN 

dua koma lima persen) dan sebanyak 40% 

empat puluh persen) dilepas ke publik; ------------ 

ada tahun 2015, Kospin JASA mendirikan 

perusahaan PT Jasa Capital Asset Management; - 

Bahwa pada bulan Desember 2017, Kospin JASA

mendirikan Gadai Syariah, namun sampai saat 

ini belum beroperasi; ---------------------------------- 

memiliki anggota lebih dari 200.000 

) anggota yang tersebar di seluruh propinsi 

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

 berupa modal sendiri, modal 

simpanan (Dana Pihak Ketiga/DPK) dan gedung dan 

tanah. Sebagaian besar asset Kospin JASA adalah DPK. 

Kospin JASA didasarkan pada 

nilai simpan pinjam. Nilai asset dan Penjualan Kospin 

bagai berikut:  --------------------- 

2016 2017 
462.819.502.657 498.306.150.280

5.767.849.478.497 6.428.281.480.786

Nilai asset dan nilai penjualan perusahaan-

perusahaan yang dikendalikan secara langsung maupun 

Kospin JASA adalah sebagai berikut;  - 

PT Asuransi Jiwa Syariah Jasa Mita Abadi, Tbk (PT JMA, Tbk) 
2016 2017 

8.288.643.330 40.220.126.438
.318.397.903 166.304.171.123

PT Jasa Capital Asset Management (PT JCAM) 
2016 2017 

1.504.150.500 4.721.973.076
12.720.334.917 30.466.622.696

PT Gadai Syariah 
2016 2017 

- - 
- - 

PT Perintis Jasa Grafika 
2016 2017 

3.146.067.901 2.958.910.282
4.365.137.440 4.300.641.292

) dan sebanyak 40% 

  

mendirikan 

  

Kospin JASA 

mendirikan Gadai Syariah, namun sampai saat 

  

memiliki anggota lebih dari 200.000 

) anggota yang tersebar di seluruh propinsi 

  

pa modal sendiri, modal 

simpanan (Dana Pihak Ketiga/DPK) dan gedung dan 

adalah DPK. 

didasarkan pada 

Kospin 

  

498.306.150.280 
6.428.281.480.786 

-

cara langsung maupun 

  

40.220.126.438 
166.304.171.123 

4.721.973.076 
30.466.622.696 

2.958.910.282 
4.300.641.292 



 

1.5.8.

 

1.6. Tentang

Bahwa PT ATU adalah suatu 

Perseroan Terbatas 

perubahannya dimuat dalam:

1.6.1.

1.6.2.

PT ASURANSI JIWA 
SYARIAH JASA 

MITRA ABADI, Tbk
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1.5.8. Skema Kospin JASA sampai Badan U

(BUIT) sebagai berikut ; --------------------------------

 

 

 

 

 

 

 

Tentang Badan Usaha yang Diambilalih;

Bahwa PT ATU adalah suatu badan hukum yang berbentuk 

Perseroan Terbatas yang Anggaran Dasar beserta perubahan

perubahannya dimuat dalam: --------------------------------

1.6.1. Bahwa Akta Pendirian tertanggal lima Mei Tahun seribu 

sembilan ratus sembilan puluh empat (05

Nomor: 46., yang dibuat oleh dan di hadapan Nyonya Lely 

Roostiati Yudo Paripurno, Sarjana Hukum, pada waktu itu 

pengganti Yudo Paripurno, Sarjana Hukum, Notaris di 

Jakarta, Anggaran Dasar mana telah mendapat 

pengesahan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia 

dengan Surat Keputusannya tertanggal empat belas 

Desember tahun seribu sembilan ratus sembilan puluh 

empat (14-12-1994), di bawah nomor: C2

18.286.HT.01.01.TH.94, dan tela

Berita Negara Republik Indonesia tertanggal dua puluh 

satu Pebruari tahun seribu sembilan ratus sembilan puluh 

lima (21-02-1995), nomor: 15., Tambahan nomor:1660

1.6.2. Bahwa Akta Berita Acara Rapat PT ATU, tertanggal dua 

puluh satu Juni tahun seribu sembilan ratus sembilan 

puluh enam (21-06-1996), di bawah nomor: 93., yang 

dibuat oleh dan di hadapan Yudo Paripurno, Sarjana 

Hukum, Notaris di Jakarta dan telah mendapat 

pengesahan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia 

dengan Surat Keputusannya tertanggal dua puluh tujuh 

Nopember tahun seribu sembilan ratus sembilan puluh 

KOSPIN JASA

PT ASURANSI JIWA 
SYARIAH JASA 

MITRA ABADI, Tbk

PT Jasa Capital 
Asset 

Management

PT Gadai 

SALINAN 

sampai Badan Usaha Induk Tertinggi 

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

yang Diambilalih; ------------------------------- 

badan hukum yang berbentuk 

Anggaran Dasar beserta perubahan-

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

rtanggal lima Mei Tahun seribu 

sembilan ratus sembilan puluh empat (05-05-1994) 

Nomor: 46., yang dibuat oleh dan di hadapan Nyonya Lely 

Roostiati Yudo Paripurno, Sarjana Hukum, pada waktu itu 

pengganti Yudo Paripurno, Sarjana Hukum, Notaris di 

garan Dasar mana telah mendapat 

pengesahan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia 

dengan Surat Keputusannya tertanggal empat belas 

Desember tahun seribu sembilan ratus sembilan puluh 

1994), di bawah nomor: C2-

18.286.HT.01.01.TH.94, dan telah diumumkan dalam 

Berita Negara Republik Indonesia tertanggal dua puluh 

satu Pebruari tahun seribu sembilan ratus sembilan puluh 

1995), nomor: 15., Tambahan nomor:1660; --- 

Akta Berita Acara Rapat PT ATU, tertanggal dua 

n seribu sembilan ratus sembilan 

1996), di bawah nomor: 93., yang 

dibuat oleh dan di hadapan Yudo Paripurno, Sarjana 

Hukum, Notaris di Jakarta dan telah mendapat 

pengesahan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia 

ya tertanggal dua puluh tujuh 

Nopember tahun seribu sembilan ratus sembilan puluh 

KOSPIN JASA

PT Gadai 
Syariah

PT Perintis 
Jasa Grafika

saha Induk Tertinggi 

  

  

badan hukum yang berbentuk 

-

  

rtanggal lima Mei Tahun seribu 

1994) 

Nomor: 46., yang dibuat oleh dan di hadapan Nyonya Lely 

Roostiati Yudo Paripurno, Sarjana Hukum, pada waktu itu 

pengganti Yudo Paripurno, Sarjana Hukum, Notaris di 

garan Dasar mana telah mendapat 

pengesahan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia 

dengan Surat Keputusannya tertanggal empat belas 

Desember tahun seribu sembilan ratus sembilan puluh 

-

h diumumkan dalam 

Berita Negara Republik Indonesia tertanggal dua puluh 

satu Pebruari tahun seribu sembilan ratus sembilan puluh 

   

Akta Berita Acara Rapat PT ATU, tertanggal dua 

n seribu sembilan ratus sembilan 

1996), di bawah nomor: 93., yang 

dibuat oleh dan di hadapan Yudo Paripurno, Sarjana 

Hukum, Notaris di Jakarta dan telah mendapat 

pengesahan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia 

ya tertanggal dua puluh tujuh 

Nopember tahun seribu sembilan ratus sembilan puluh 



 

1.6.3.

1.6.4.

1.6.5.

1.6.6.

1.6.7.
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tujuh (27-11-1997), nomor: C2

dan telah diumumkan dalam Berita Negara Republik 

Indonesia tertanggal 3 Juli tahun dua ribu satu (03

2001), nomor: 53., Tambahan nomor: 4289

1.6.3. Bahwa Akta Berita Acara Rapat Umum pemegang Saham 

Luar Biasa PT Asuransi Takaful Umum, tertanggal dua 

puluh dua September tahun dua ribu empat (22

di bawah nomor: 127, yang dibuat oleh dan dihadapan 

Arry Supratno, Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta

1.6.4. Bahwa Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham 

Luar Biasa PT. Asuransi Takaful Umum, tertanggal dua 

puluh sembilan September tahun dua ribu enam (29

2006), di bawah nomor: 259., yang dibuat oleh dan 

dihadapan Arry Supratno, Sarjana Hukum, Notaris di 

Jakarta; --------------------------------

1.6.5. Bahwa Akta Pernyataan keputusan Rapat tertanggal tiga 

belas Mei tahun dua ribu delapan (13

nomor: 101., yang dibuat oleh dan dihadapan Arry 

Supratno, Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta, dan telah 

mendapat persetujuan dari Menteri Hukum Dan Hak Asasi 

Manusia Republik Indonesia dengan Surat Keputusannya 

tertanggal sembilan Juli tahun dua ribu delapan (09

2008), nomor: AHU-39782.AH.01.02. Tahun 2008

1.6.6. Bahwa Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saha

tertanggal tiga belas Januari tahun dua ribu sembilan 

(13-01-2009), di bahwa nomor: 26., yang dibuat oleh dan 

di hadapan Arry Supratno, Sarjana Hukum, Notaris di 

Jakarta dan telah diterima dan dicatat dalam 

sisminbakum Departemen Hukum Dan Hak

Manusia Republik Indonesia, sedemikian yang ternyata 

dalam Surat Penerimaan Pemberitahuan tertanggal lima 

Maret tahun dua ribu sembilan (05

AHU-AH.01.10-01328; --------------------------------

1.6.7. Bahwa Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham 

tertanggal dua Oktober tahun dua ribu sembilan (02

2009), di bawah nomor: 19., yang dibuat oleh dan di 

SALINAN 

1997), nomor: C2-12.327.HT.01.01.TH.97, 

dan telah diumumkan dalam Berita Negara Republik 

Indonesia tertanggal 3 Juli tahun dua ribu satu (03-07-

, Tambahan nomor: 4289; ------------------ 

Akta Berita Acara Rapat Umum pemegang Saham 

Asuransi Takaful Umum, tertanggal dua 

puluh dua September tahun dua ribu empat (22-09-2004), 

di bawah nomor: 127, yang dibuat oleh dan dihadapan 

a Hukum, Notaris di Jakarta; -------- 

Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham 

Luar Biasa PT. Asuransi Takaful Umum, tertanggal dua 

puluh sembilan September tahun dua ribu enam (29-09-

2006), di bawah nomor: 259., yang dibuat oleh dan 

no, Sarjana Hukum, Notaris di 

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

Akta Pernyataan keputusan Rapat tertanggal tiga 

belas Mei tahun dua ribu delapan (13-05-2008), di bawah 

nomor: 101., yang dibuat oleh dan dihadapan Arry 

Supratno, Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta, dan telah 

ndapat persetujuan dari Menteri Hukum Dan Hak Asasi 

Manusia Republik Indonesia dengan Surat Keputusannya 

tertanggal sembilan Juli tahun dua ribu delapan (09-07-

39782.AH.01.02. Tahun 2008 ---------- 

Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham 

tertanggal tiga belas Januari tahun dua ribu sembilan 

2009), di bahwa nomor: 26., yang dibuat oleh dan 

di hadapan Arry Supratno, Sarjana Hukum, Notaris di 

Jakarta dan telah diterima dan dicatat dalam database

sisminbakum Departemen Hukum Dan Hak Asasi 

Manusia Republik Indonesia, sedemikian yang ternyata 

dalam Surat Penerimaan Pemberitahuan tertanggal lima 

Maret tahun dua ribu sembilan (05-03-2009), nomor: 

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

Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham 

ber tahun dua ribu sembilan (02-10-

2009), di bawah nomor: 19., yang dibuat oleh dan di 

12.327.HT.01.01.TH.97, 

dan telah diumumkan dalam Berita Negara Republik 

-

   

Akta Berita Acara Rapat Umum pemegang Saham 

Asuransi Takaful Umum, tertanggal dua 

2004), 

di bawah nomor: 127, yang dibuat oleh dan dihadapan 

  

Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham 

Luar Biasa PT. Asuransi Takaful Umum, tertanggal dua 

-

2006), di bawah nomor: 259., yang dibuat oleh dan 

no, Sarjana Hukum, Notaris di 

  

Akta Pernyataan keputusan Rapat tertanggal tiga 

2008), di bawah 

nomor: 101., yang dibuat oleh dan dihadapan Arry 

Supratno, Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta, dan telah 

ndapat persetujuan dari Menteri Hukum Dan Hak Asasi 

Manusia Republik Indonesia dengan Surat Keputusannya 

-

  

m 

tertanggal tiga belas Januari tahun dua ribu sembilan   

2009), di bahwa nomor: 26., yang dibuat oleh dan 

di hadapan Arry Supratno, Sarjana Hukum, Notaris di 

database 

Asasi 

Manusia Republik Indonesia, sedemikian yang ternyata 

dalam Surat Penerimaan Pemberitahuan tertanggal lima 

2009), nomor: 

  

Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham 

-

2009), di bawah nomor: 19., yang dibuat oleh dan di 
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hadapan Arry Supratno, Sarjana Hukum, Notaris di 

Jakarta, dan telah diterima dan dicatat dalam 

sisminbakum Departemen Hukum Dan Hak Asasi 

Manusia Republik Indonesia, sedemikian yang ternyata 

dalam Surat Penerimaan Pemberitahuan tertanggal tiga 

Nopember tahun dua ribu sebelas (03

AHU.AH.01.10-35455: --------------------------------

1.6.8. Bahwa Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham 

tertanggal tiga puluh Januari tahun dua ribu d

(30-01-2012), di bawah nomor: 151., yang dibuat oleh dan 

di hadapan Arry Supratno, Sarjana Hukum, Notaris di 

Jakarta, perubahan anggaran dasar mana telah disetujui 

oleh Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik 

Indonesia, melalui Surat Keputusa

belas Pebruari tahun dua ribu dua belas (17

nomor: AHU-08402.AH.01.02. Tahun 2012;

1.6.9. Bahwa Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham 

tertanggal dua puluh enam Maret tahun dua ribu dua 

belas (26-03-2012), di bawah nomor: 1

oleh dan di hadapan Dewi Indrayani, Sarjana Hukum, 

Magister Kenotariatan, pada waktu itu pengganti Notaris 

Arry Supratno, Sarjana Hukum, perubahan mana telah 

diterima dan dicatat dalam database sisminbakum 

Kementerian Hukum Dan Hak Asasi M

Indonesia, sedemikian yang ternyata dalam Surat 

Penerimaan Pemberitahuan Tertanggal sembilan belas 

April tahun dua ribu dua belas (19

AH.01.10-13715; --------------------------------

1.6.10. Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham 

tertanggal dua puluh lima Mei tahun dua ribu dua belas 

(25-05-2012), di bawah nomor: 209., yang dibuat oleh dan 

di hadapan Arry Supratno, Sarjana Hukum, Notaris di 

Jakarta, perubahan mana telah diterima dan dicatat 

dalam database sisminbakum Kementerian Hukum Dan 

Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, sedemikian yang 

ternyata dalam Surat Penerimaan Pemberitahuan 

SALINAN 

hadapan Arry Supratno, Sarjana Hukum, Notaris di 

Jakarta, dan telah diterima dan dicatat dalam database

sisminbakum Departemen Hukum Dan Hak Asasi 

esia, sedemikian yang ternyata 

dalam Surat Penerimaan Pemberitahuan tertanggal tiga 

Nopember tahun dua ribu sebelas (03-11-2011), nomor: 

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

Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham 

tertanggal tiga puluh Januari tahun dua ribu dua belas 

2012), di bawah nomor: 151., yang dibuat oleh dan 

di hadapan Arry Supratno, Sarjana Hukum, Notaris di 

Jakarta, perubahan anggaran dasar mana telah disetujui 

oleh Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik 

Indonesia, melalui Surat Keputusannya Tertanggal tujuh 

belas Pebruari tahun dua ribu dua belas (17-02-2012), 

08402.AH.01.02. Tahun 2012; ------------------ 

Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham 

tertanggal dua puluh enam Maret tahun dua ribu dua 

2012), di bawah nomor: 159., yang dibuat 

oleh dan di hadapan Dewi Indrayani, Sarjana Hukum, 

Magister Kenotariatan, pada waktu itu pengganti Notaris 

Arry Supratno, Sarjana Hukum, perubahan mana telah 

diterima dan dicatat dalam database sisminbakum 

Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manuasia Republik 

Indonesia, sedemikian yang ternyata dalam Surat 

Penerimaan Pemberitahuan Tertanggal sembilan belas 

April tahun dua ribu dua belas (19-04-2012), nomor: AHU-

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

Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham 

lima Mei tahun dua ribu dua belas 

2012), di bawah nomor: 209., yang dibuat oleh dan 

di hadapan Arry Supratno, Sarjana Hukum, Notaris di 

Jakarta, perubahan mana telah diterima dan dicatat 

dalam database sisminbakum Kementerian Hukum Dan 

usia Republik Indonesia, sedemikian yang 

ternyata dalam Surat Penerimaan Pemberitahuan 

hadapan Arry Supratno, Sarjana Hukum, Notaris di 

database 

sisminbakum Departemen Hukum Dan Hak Asasi 

esia, sedemikian yang ternyata 

dalam Surat Penerimaan Pemberitahuan tertanggal tiga 

2011), nomor: 

  

Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham 

ua belas 

2012), di bawah nomor: 151., yang dibuat oleh dan 

di hadapan Arry Supratno, Sarjana Hukum, Notaris di 

Jakarta, perubahan anggaran dasar mana telah disetujui 

oleh Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik 

nnya Tertanggal tujuh 

2012), 

  

Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham 

tertanggal dua puluh enam Maret tahun dua ribu dua 

59., yang dibuat 

oleh dan di hadapan Dewi Indrayani, Sarjana Hukum, 

Magister Kenotariatan, pada waktu itu pengganti Notaris 

Arry Supratno, Sarjana Hukum, perubahan mana telah 

diterima dan dicatat dalam database sisminbakum 

anuasia Republik 

Indonesia, sedemikian yang ternyata dalam Surat 

Penerimaan Pemberitahuan Tertanggal sembilan belas 

-

  

Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham 

lima Mei tahun dua ribu dua belas 

2012), di bawah nomor: 209., yang dibuat oleh dan 

di hadapan Arry Supratno, Sarjana Hukum, Notaris di 

Jakarta, perubahan mana telah diterima dan dicatat 

dalam database sisminbakum Kementerian Hukum Dan 

usia Republik Indonesia, sedemikian yang 

ternyata dalam Surat Penerimaan Pemberitahuan 
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tertanggal dua belas Juni tahun dua ribu dua belas 

(12-06-2012), nomor: AHU-AH.01.10

1.6.11. Akta Pernyataan Para Pemegang Saham tertanggal 

sembilan Oktober tahun dua ribu dua belas (09

di bawah nomor: 80., yang dibuat oleh dan di hadapan 

Arry Supratno, Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta, 

perubahan mana telah diterima dan dicatat dalam 

database sisminbakum Kementerian Hukum Dan Hak 

Asasi Manusia Republik Indonesia, sedemikian yang 

ternyata dalam Surat Penerimaan Pemberitahuan 

Tertanggal empat belas Nopember tahun dua ribu dua 

belas (14-11-2012), nomor: AHU

1.6.12. Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham 

tertanggal enam Mei tahun dua 

2014), di bawah nomor: 24., yang dibuat oleh dan di 

hadapan Arry Supratno, Sarjana Hukum, Notaris di 

Jakarta, perubahan mana telah di terima dan di catat 

dalam database sisminbakum kementerian Hukum Dan 

Hak Asasi Manusia Republik In

ternyata dalam Surat Penerimaan Pemberitahuan 

Tertanggal dua puluh tiga Mei tahun dua ribu empat belas 

(23-05-2014) nomor: AHU-10109.40.22.2014;

1.6.13. Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham 

tertanggal sebelas Agustus tahun dua ri

(11-08-2014), di bawah nomor: 21., yang dibuat oleh dan 

di hadapan Arry Supratno, Sarjana Hukum, Notaris di 

Jakarta, perubahan mana telah diterima dan dicatat 

dalam database sisminbakum Kementerian Hukum Dan 

Hak Asasi Manusia Republik Indone

ternyata dalam Surat Penerimaan Pemberitahuan 

tertanggal dua puluh tujuh Agustus tahun dua ribu empat 

belas (27-08-2014), nomor: AHU

1.6.14. Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham 

tertanggal dua Oktober tahun dua ribu

10-2014), di bawah nomor: 08., yang dibuat oleh dan di 

hadapan Arry Supratno, Sarjana Hukum, Notaris di 

SALINAN 

tertanggal dua belas Juni tahun dua ribu dua belas 

AH.01.10-21227; ----------------- 

Akta Pernyataan Para Pemegang Saham tertanggal 

ber tahun dua ribu dua belas (09-10-2012), 

di bawah nomor: 80., yang dibuat oleh dan di hadapan 

Arry Supratno, Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta, 

perubahan mana telah diterima dan dicatat dalam 

database sisminbakum Kementerian Hukum Dan Hak 

epublik Indonesia, sedemikian yang 

ternyata dalam Surat Penerimaan Pemberitahuan 

Tertanggal empat belas Nopember tahun dua ribu dua 

2012), nomor: AHU-AH.01.10-40342; ---------- 

Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham 

tertanggal enam Mei tahun dua ribu empat belas (06-05-

2014), di bawah nomor: 24., yang dibuat oleh dan di 

hadapan Arry Supratno, Sarjana Hukum, Notaris di 

Jakarta, perubahan mana telah di terima dan di catat 

dalam database sisminbakum kementerian Hukum Dan 

Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, sedemikian yang 

ternyata dalam Surat Penerimaan Pemberitahuan 

Tertanggal dua puluh tiga Mei tahun dua ribu empat belas 

10109.40.22.2014; --------------- 

Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham 

tertanggal sebelas Agustus tahun dua ribu empat belas 

2014), di bawah nomor: 21., yang dibuat oleh dan 

di hadapan Arry Supratno, Sarjana Hukum, Notaris di 

Jakarta, perubahan mana telah diterima dan dicatat 

dalam database sisminbakum Kementerian Hukum Dan 

Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, sedemikian yang 

ternyata dalam Surat Penerimaan Pemberitahuan 

tertanggal dua puluh tujuh Agustus tahun dua ribu empat 

2014), nomor: AHU-26323.40.22.2014; ------- 

Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham 

tertanggal dua Oktober tahun dua ribu empat belas (02-

2014), di bawah nomor: 08., yang dibuat oleh dan di 

hadapan Arry Supratno, Sarjana Hukum, Notaris di 

tertanggal dua belas Juni tahun dua ribu dua belas                 

  

Akta Pernyataan Para Pemegang Saham tertanggal 

2012), 

di bawah nomor: 80., yang dibuat oleh dan di hadapan 

Arry Supratno, Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta, 

perubahan mana telah diterima dan dicatat dalam 

database sisminbakum Kementerian Hukum Dan Hak 

epublik Indonesia, sedemikian yang 

ternyata dalam Surat Penerimaan Pemberitahuan 

Tertanggal empat belas Nopember tahun dua ribu dua 

  

Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham 

-

2014), di bawah nomor: 24., yang dibuat oleh dan di 

hadapan Arry Supratno, Sarjana Hukum, Notaris di 

Jakarta, perubahan mana telah di terima dan di catat 

dalam database sisminbakum kementerian Hukum Dan 

donesia, sedemikian yang 

ternyata dalam Surat Penerimaan Pemberitahuan 

Tertanggal dua puluh tiga Mei tahun dua ribu empat belas 

  

Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham 

bu empat belas 

2014), di bawah nomor: 21., yang dibuat oleh dan 

di hadapan Arry Supratno, Sarjana Hukum, Notaris di 

Jakarta, perubahan mana telah diterima dan dicatat 

dalam database sisminbakum Kementerian Hukum Dan 

sia, sedemikian yang 

ternyata dalam Surat Penerimaan Pemberitahuan 

tertanggal dua puluh tujuh Agustus tahun dua ribu empat 

  

Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham 

-

2014), di bawah nomor: 08., yang dibuat oleh dan di 

hadapan Arry Supratno, Sarjana Hukum, Notaris di 
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Jakarta, perubahan mana telah diterima dan dicatat 

dalam database sisminbakum Kementerian Hukum Dan 

Hak Asasi Manusia Republik Indonesi

ternyata dalam Surat Penerimaan Pemberitahuan 

tertanggal tiga belas Oktober tahun dua ribu empat belas 

(13-10-2014), nomor: AHU-35272.40.22.3014;

1.6.15. Akta Pernyataan Para Pemegang Saham tertanggal dua 

puluh enam Januari tahun dua ribu lima 

2015), di bawah nomor: 94., yang dibuat oleh dan di 

hadapan Arry Supratno, Sarjana Hukum, Notaris di 

Jakarta, perubahan mana telah diterima dan dicatat 

dalam database sisminbakum Kementerian Hukum Dan 

Hak Asasi Manusia Republik Indone

ternyata dalam Surat Penerimaan Pemberitahuan 

tertanggal tujuh belas Januari tahun dua ribu empat belas 

(17-02-2015), nomor: AHU-AH.01.03

1.6.16. Akta Pernyataan Keputusan 

tertanggal dua puluh lima Nopember tahun dua ribu 

belas (25-11-2015), di bawah nomor: 98., yang dibuat oleh 

dan di hadapan Arry Supratno, Sarjana Hukum,  Notaris 

di Jakarta, perubahan mana telah diterima dan dicatat 

dalam database sisminbakum Kementerian Hukum Dan 

Hak Asasi Manusia Republik Indonesia

ternyata dalam Surat Penerimaan Pemberitahuan 

tertanggal satu Desember dua ribu lima belas (01

2015), nomor: AHU-AH.01.03

1.6.17. Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham 

tertanggal sepuluh Februari tahun dua ribu enam belas 

(10-02-2016), di bawah nomor: 30., yang dibuat oleh dan 

di hadapan Arry Supratno, Sarjana Hukum, Notaris di 

Jakarta, perubahan mana telah diterima dan dicatat 

dalam database sisminbakum Kementerian Hukum Dan 

Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, sedemikian ya

ternyata dalam Surat Penerimaan Pemberitahuan 

tertanggal delapan belas Pebruari tahun dua ribu enam 

belas (18-02-2016), nomor: AHU

SALINAN 

Jakarta, perubahan mana telah diterima dan dicatat 

dalam database sisminbakum Kementerian Hukum Dan 

Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, sedemikian yang 

ternyata dalam Surat Penerimaan Pemberitahuan 

tertanggal tiga belas Oktober tahun dua ribu empat belas 

35272.40.22.3014; --------------- 

Akta Pernyataan Para Pemegang Saham tertanggal dua 

puluh enam Januari tahun dua ribu lima belas (26-01-

2015), di bawah nomor: 94., yang dibuat oleh dan di 

hadapan Arry Supratno, Sarjana Hukum, Notaris di 

Jakarta, perubahan mana telah diterima dan dicatat 

dalam database sisminbakum Kementerian Hukum Dan 

Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, sedemikian yang 

alam Surat Penerimaan Pemberitahuan 

tertanggal tujuh belas Januari tahun dua ribu empat belas 

AH.01.03-0010378; -------------- 

Akta Pernyataan Keputusan para Pemegang Saham 

tertanggal dua puluh lima Nopember tahun dua ribu lima 

2015), di bawah nomor: 98., yang dibuat oleh 

dan di hadapan Arry Supratno, Sarjana Hukum,  Notaris 

di Jakarta, perubahan mana telah diterima dan dicatat 

dalam database sisminbakum Kementerian Hukum Dan 

Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, sedemikian yang 

ternyata dalam Surat Penerimaan Pemberitahuan 

tertanggal satu Desember dua ribu lima belas (01-12-

AH.01.03-0984407; ----------------------- 

Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham 

tertanggal sepuluh Februari tahun dua ribu enam belas 

2016), di bawah nomor: 30., yang dibuat oleh dan 

di hadapan Arry Supratno, Sarjana Hukum, Notaris di 

Jakarta, perubahan mana telah diterima dan dicatat 

dalam database sisminbakum Kementerian Hukum Dan 

Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, sedemikian yang 

ternyata dalam Surat Penerimaan Pemberitahuan 

tertanggal delapan belas Pebruari tahun dua ribu enam 

2016), nomor: AHU-AH.01.03-0024625; ------- 

Jakarta, perubahan mana telah diterima dan dicatat 

dalam database sisminbakum Kementerian Hukum Dan 

a, sedemikian yang 

ternyata dalam Surat Penerimaan Pemberitahuan 

tertanggal tiga belas Oktober tahun dua ribu empat belas 

  

Akta Pernyataan Para Pemegang Saham tertanggal dua 

-

2015), di bawah nomor: 94., yang dibuat oleh dan di 

hadapan Arry Supratno, Sarjana Hukum, Notaris di 

Jakarta, perubahan mana telah diterima dan dicatat 

dalam database sisminbakum Kementerian Hukum Dan 

mikian yang 

alam Surat Penerimaan Pemberitahuan 

tertanggal tujuh belas Januari tahun dua ribu empat belas 

  

ara Pemegang Saham 

lima 

2015), di bawah nomor: 98., yang dibuat oleh 

dan di hadapan Arry Supratno, Sarjana Hukum,  Notaris 

di Jakarta, perubahan mana telah diterima dan dicatat 

dalam database sisminbakum Kementerian Hukum Dan 

, sedemikian yang 

ternyata dalam Surat Penerimaan Pemberitahuan 

-

  

Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham 

tertanggal sepuluh Februari tahun dua ribu enam belas 

2016), di bawah nomor: 30., yang dibuat oleh dan 

di hadapan Arry Supratno, Sarjana Hukum, Notaris di 

Jakarta, perubahan mana telah diterima dan dicatat 

dalam database sisminbakum Kementerian Hukum Dan 

ng 

ternyata dalam Surat Penerimaan Pemberitahuan 

tertanggal delapan belas Pebruari tahun dua ribu enam 
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1.6.18. Akta Pernyataan Keputusan Pa

tertanggal delapan belas Mei tahun dua ribu enam belas 

(18-05-2016), di bawah nomor: 95., yang dibuat oleh dan 

di hadapan Arry Supratno, Sarjana Hukum, Notaris di 

Jakarta, perubahan mana telah diterima dan dicatat 

dalam database sisminbakum Kementerian Hukum Dan 

Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, sedemikian y

ternyata dalam Surat Penerimaan Pemberitahuan 

tertanggal sembilan Juni tahun dua ribu enam belas (09

06-2016), nomor: AHU-AH.01.03

1.6.19. Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham 

tertanggal tiga Oktober tahun dua ribu enam belas (03

2016), di bawah nomro: 07., yang dibuat oleh dan di 

hadapan Arry Supratno, Sarjana Hukum, Notaris di 

Jakarta, perubahan mana telah diterima dan dicatat 

dalam database sisminbakum Kementerian Hukum Dan 

Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, sedemikian yang 

ternyata dalam Surat Penerimaan Pemberitahuan 

tertanggal sebelas Oktober tahun dua ribu enam belas (11

10-2016), nomor: AHU-AH.01.03

1.6.20. Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham 

tertanggal tujuh belas Oktober tahun dua ribu tujuh belas 

(17-10-2017), di bawah nomor: 36., yang dibuat oleh dan 

di hadapan Arry Supratno, Sarjana Hukum, Notaris di 

Jakarta, perubahan mana telah diterima dan dicatat 

dalam database sisminbakum Kementerian Hukum Dan 

Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, sedemikian yang 

ternyata dalam Surat Penerimaan Pemberitahuan 

tertanggal dua puluh Oktober tahun dua ribu tujuh belas 

(20-10-2017), nomor: AHU-AH.01.03

1.6.20.1. Bahwa pemegang saham 

sebelum dilakukan proses pengambilalihan 

saham sebagai berikut:

1.6.20.2. Bahwa kegiatan usaha

kerugian syariah meliputi: asuransi kendaraan 

bermotor dan asuransi kebakaran;

SALINAN 

Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham 

n belas Mei tahun dua ribu enam belas 

2016), di bawah nomor: 95., yang dibuat oleh dan 

di hadapan Arry Supratno, Sarjana Hukum, Notaris di 

Jakarta, perubahan mana telah diterima dan dicatat 

dalam database sisminbakum Kementerian Hukum Dan 

Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, sedemikian yang 

ternyata dalam Surat Penerimaan Pemberitahuan 

tertanggal sembilan Juni tahun dua ribu enam belas (09-

AH.01.03-0055783; ------------------- 

Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham 

tertanggal tiga Oktober tahun dua ribu enam belas (03-10-

i bawah nomro: 07., yang dibuat oleh dan di 

hadapan Arry Supratno, Sarjana Hukum, Notaris di 

Jakarta, perubahan mana telah diterima dan dicatat 

dalam database sisminbakum Kementerian Hukum Dan 

Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, sedemikian yang 

dalam Surat Penerimaan Pemberitahuan 

tertanggal sebelas Oktober tahun dua ribu enam belas (11-

AH.01.03-0088288; ------------------- 

Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham 

tertanggal tujuh belas Oktober tahun dua ribu tujuh belas 

awah nomor: 36., yang dibuat oleh dan 

di hadapan Arry Supratno, Sarjana Hukum, Notaris di 

Jakarta, perubahan mana telah diterima dan dicatat 

dalam database sisminbakum Kementerian Hukum Dan 

Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, sedemikian yang 

am Surat Penerimaan Pemberitahuan 

tertanggal dua puluh Oktober tahun dua ribu tujuh belas 

AH.01.03-0182651. -------------- 

Bahwa pemegang saham terakhir PT ATU 

sebelum dilakukan proses pengambilalihan 

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

usaha PT ATU adalah asuransi 

kerugian syariah meliputi: asuransi kendaraan 

bermotor dan asuransi kebakaran; ----------------- 

ra Pemegang Saham 

n belas Mei tahun dua ribu enam belas 

2016), di bawah nomor: 95., yang dibuat oleh dan 

di hadapan Arry Supratno, Sarjana Hukum, Notaris di 

Jakarta, perubahan mana telah diterima dan dicatat 

dalam database sisminbakum Kementerian Hukum Dan 

ang 

ternyata dalam Surat Penerimaan Pemberitahuan 

-

  

Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham 

-

i bawah nomro: 07., yang dibuat oleh dan di 

hadapan Arry Supratno, Sarjana Hukum, Notaris di 

Jakarta, perubahan mana telah diterima dan dicatat 

dalam database sisminbakum Kementerian Hukum Dan 

Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, sedemikian yang 

dalam Surat Penerimaan Pemberitahuan 

-

  

Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham 

tertanggal tujuh belas Oktober tahun dua ribu tujuh belas 

awah nomor: 36., yang dibuat oleh dan 

di hadapan Arry Supratno, Sarjana Hukum, Notaris di 

Jakarta, perubahan mana telah diterima dan dicatat 

dalam database sisminbakum Kementerian Hukum Dan 

Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, sedemikian yang 

am Surat Penerimaan Pemberitahuan 

tertanggal dua puluh Oktober tahun dua ribu tujuh belas 

  

terakhir PT ATU 

sebelum dilakukan proses pengambilalihan 

  

PT ATU adalah asuransi 

kerugian syariah meliputi: asuransi kendaraan 

  



 

 

Nilai Penjualan (Rp)

Nilai Asset (Rp) 

 

 

 

 

 

 

 

1.7. Analisis syarat Pem

Batasan Nilai;

1.7.1.

1.7.2.

1.7.3.

PT Syarikat 
Takaful Indonesia
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Pemegang Saham 

PT. Syarikat Takaful Indonesia
PT. Asuransi Takaful Keluarga
Koperasi Karyawan Takaful  

TOTAL 

1.6.20.3. Bahwa pada saat ini, wilayah pemasaran PT ATU 

meliputi: Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang dan 

Bekasi; --------------------------------

1.6.20.4. Bahwa nilai penjualan dan nilai aset PT ATU 

tahun 2015-2017: 

2015 

Nilai Penjualan (Rp) 107.871.594.904 73.419.284.584

212.872.148.121 133.494.497.646

1.6.20.5. Skema kepemilikan saham PT ATU :

Analisis syarat Pemberitahuan Pengambilalihan kepada Komisi ;

Batasan Nilai; --------------------------------

1.7.1. Batasan nilai untuk melakukan Pemberitahuan 

Penggabungan, Peleburan, Pengambilalihan Komisi 

sebagaimana diatur dalam Pasal 5 ayat (2) dan (4) PP No. 

57/2010; --------------------------------

1.7.2. Dalam pasal 5 ayat (2) PP No. 57/2010, Jumlah/batasan 

nilai tertentu sebagaimana dimaksud terdiri

1.7.2.1. Nilai aset sebesar Rp. 2.500.000.000.000,00 (

triliun lima ratus miliar rupiah

1.7.2.2. Nilai penjualan

Rp. 5.000.000.000.000,00 (

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

dan/atau nilai penjualan sebagaimana dimaksud pada 

PT Asuransi 
Takaful Umum

PT Syarikat 
Takaful Indonesia 

PT Asuransi 
Takaful Indonesia

SALINAN 

Jumlah  
Saham  

(Lembar) 

Nominal  
(Rp) 

PT. Syarikat Takaful Indonesia 26.335 26.335.000.000
PT. Asuransi Takaful Keluarga 23.540 23.540.000.000

125 125.000.000

50.000 50.000.000.000

Bahwa pada saat ini, wilayah pemasaran PT ATU 

meliputi: Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang dan 

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

Bahwa nilai penjualan dan nilai aset PT ATU 

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

2016 2017 

73.419.284.584 - 

133.494.497.646 92.548.304.614 

Skema kepemilikan saham PT ATU : --------------- 

beritahuan Pengambilalihan kepada Komisi ; - 

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

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

aset sebesar Rp. 2.500.000.000.000,00 (dua 

triliun lima ratus miliar rupiah); dan/atau ---------- 

penjualan sebesar                                     

Rp. 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 

PT Asuransi 
Takaful Umum 

PT Asuransi 
Takaful Indonesia 

Koperasi 
Karyawan Takaful 

26.335.000.000 
000.000 

125.000.000 

50.000.000.000 

Bahwa pada saat ini, wilayah pemasaran PT ATU 

meliputi: Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang dan 

  

Bahwa nilai penjualan dan nilai aset PT ATU 

  

 

 

  

  

  

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 

  

sebesar                                     

  

aset 

dan/atau nilai penjualan sebagaimana dimaksud pada 



 

1.7.4.

1.7.5.

1.7.6.
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ayat (2) dihitung berdasarkan penjumlahan nilai aset 

dan/atau nilai penjualan dari:

1.7.3.1. Badan Usaha hasil Penggabungan, atau Badan 

Usaha hasil Peleburan, atau Badan Usaha yang 

mengambilalih saham perusah

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 la

Badan Usaha yang diambilalih.

1.7.4. 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 U

Penggabungan, Peleburan, dan Pengambilalihan; (Perkom 

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

1.7.5. 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 

Badan Usaha Induk Tertinggi dan anak perusahaan 

sampai dengan anak perusahaan yang paling bawah; 

(Perkom No. 2 Tahun 2013); 

1.7.6. Nilai aset dan/atau nilai penjualan Badan Usaha Tertinggi 

yang dihitung adalah nilai aset dan/atau nilai penjualan 

SALINAN 

ayat (2) dihitung berdasarkan penjumlahan nilai aset 

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

Usaha hasil Penggabungan, atau Badan 

Usaha hasil Peleburan, atau Badan Usaha yang 

mengambilalih saham perusahaan lain dan 

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

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. --------------------- 

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 

elah 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 

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

Dengan demikian, nilai aset dan/atau nilai penjualan 

tidak hanya meliputi nilai aset dan/atau nilai penjualan 

dari perusahaan yang melakukan Penggabungan, 

an, 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 

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 penjualan 

ayat (2) dihitung berdasarkan penjumlahan nilai aset 

  

Usaha hasil Penggabungan, atau Badan 

Usaha hasil Peleburan, atau Badan Usaha yang 

aan lain dan 

  

Usaha yang secara langsung maupun 

tidak langsung mengendalikan atau dikendalikan 

oleh Badan Usaha hasil penggabungan, Badan 

Usaha hasil peleburan, atau Badan Usaha yang 

in dan 

  

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 

elah 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 

saha 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, 

an, 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 

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 penjualan 



 

1.7.7.

1.7.8.

 

 
1.7.9.

1.7.10.
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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. Nilai aset yang dihitung adalah nilai aset yang berlokasi di 

wilayah Indonesia. Sama halnya dengan nilai penjualan, 

yang dihitung adalah nilai penjualan di wila

(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 sec

langsung dari Badan Usaha Induk Tertinggi; (Perkom No. 2 

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

1.7.8. Dalam penjelasan pasal 5 ayat (2) PP No. 57/2010, cara 

penghitungan jumlah/batasan nilai adalah sebagaimana 

berikut: --------------------------------

Huruf a 

Dalam hal salah satu pihak yang mela
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 ni
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 

perbedaan yang signifikan antara nilai pen

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)

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

tahun terakhir dari Kospin JASA

rupiah adalah:  --------------------------------

SALINAN 

seluruh anak perusahaan. Hal ini dikarenakan secara 

ai aset anak perusahaan merupakan nilai aset 

dari induk perusahaan; (Perkom No. 2 Tahun 2013); ------- 

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 

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

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 aset 3 (tiga) tahun 

Cara perhitungan nilai penjualan sama dengan cara perhitungan nilai 

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 

rata nilai penjualan dan/atau aset 3 

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

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

Kospin JASA yang dinyatakan dalam 

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

seluruh anak perusahaan. Hal ini dikarenakan secara 

ai aset anak perusahaan merupakan nilai aset 

  

Nilai aset yang dihitung adalah nilai aset yang berlokasi di 

wilayah Indonesia. Sama halnya dengan nilai penjualan, 

yah 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 

ara langsung atau tidak 

langsung dari Badan Usaha Induk Tertinggi; (Perkom No. 2 

  

Dalam penjelasan pasal 5 ayat (2) PP No. 57/2010, cara 

penghitungan jumlah/batasan nilai adalah sebagaimana 

  

kukan 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 

lai aset 3 (tiga) tahun 

Cara perhitungan nilai penjualan sama dengan cara perhitungan nilai 

Dalam hal salah satu pihak yang melakukan 

Penggabungan, Peleburan, dan Pengambilalihan memiliki 

jualan 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 

rata nilai penjualan dan/atau aset 3 

  

) 

yang dinyatakan dalam 

  



 

Perusahaan 

Kospin JASA 

Perusahaan 

Kospin JASA 

1.7.11.

Total

Aset

Penjualan

1.7.12.

1.7.13.

1.7.14.
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Nilai Aset (Rp)
2015 2016

4.544.168.660.922 5.767.849.478.497
 

Nilai Penjualan (Rp)
2015 2016

357.741.478.777 462.819.502.657

1.7.11. Bahwa total nilai aset dan/atau nilai penjualan 3 tahun 

terakhir dari PT ATU yang dinyatakan dalam rupiah 

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

PT ATU

Total 2015 

Aset 212.872.148.121 133.494.497.646

Penjualan 107.871.594.904 73.419.284.584

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 Badan Usaha yang 

mengambilalih saham perusahaan lain dan 

Badan Usaha yang diambilalih; dan

1.7.12.2. Badan Usaha yang s

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 pasa

huruf b, maka penjumlahan nilai aset dan atau nilai 

penjualan dihitung dari aset dan/atau penjualan 

JASA dan PT ATU; --------------------------------

1.7.14. Bahwa perbedaan antara nilai penjualan dan/atau nilai 

aset tahun terakhir dengan nilai penjualan dan/at

tahun sebelumnya tidak signifikan (tidak terdapat selisih 

lebih besar dari 30%) dari badan usaha pengambilalih 

(Kospin JASA); --------------------------------

SALINAN 

Nilai Aset (Rp) 
2016 2017 

5.767.849.478.497 6.428.281.480.786 

Nilai Penjualan (Rp) 
2016 2017 

462.819.502.657 498.306.150.280 

total nilai aset dan/atau nilai penjualan 3 tahun 

terakhir dari PT ATU yang dinyatakan dalam rupiah 

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

PT ATU 

2016 2017 

133.494.497.646 92.548.304.614 

73.419.284.584 - 

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

aset dan/atau nilai penjualan sebagaimana dimaksud 

ihitung berdasarkan penjumlahan nilai aset 

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

hasil Penggabungan, atau Badan 

Usaha hasil Peleburan, atau Badan Usaha yang 

mengambilalih saham perusahaan lain dan 

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

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; --------------------- 

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 Kospin 

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

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 

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

total nilai aset dan/atau nilai penjualan 3 tahun 

terakhir dari PT ATU yang dinyatakan dalam rupiah 

  

 

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

aset dan/atau nilai penjualan sebagaimana dimaksud 

ihitung berdasarkan penjumlahan nilai aset 

  

hasil Penggabungan, atau Badan 

Usaha hasil Peleburan, atau Badan Usaha yang 

mengambilalih saham perusahaan lain dan 

  

ecara 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 

  

l 5 ayat (4) PP No. 57/2010 

huruf b, maka penjumlahan nilai aset dan atau nilai 

Kospin 

  

Bahwa perbedaan antara nilai penjualan dan/atau nilai 

au aset 

tahun sebelumnya tidak signifikan (tidak terdapat selisih 

lebih besar dari 30%) dari badan usaha pengambilalih 

  



 

1.7.15.

1.7.16.

1.7.17.

1.7.18.

Batasan Nilai
Aset 

Penjualan 

1.7.19.

1.7.20.
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Perbedaan 2016
Aset 

11.45% 

1.7.15. Bahwa perbedaan antara nilai penjualan dan/atau nilai 

aset tahun terakhir dengan nilai penjualan dan/atau aset 

tahun sebelumnya signifikan (terdapat selisih lebih besar 

dari 30%) dari badan usaha yang diambilalih (PT ATU) ;

Perbedaan 2016
Aset 

-30,67% 

1.7.16. Bahwa dengan 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 penjualan 

dan/atau asetnya dihitung berdasarkan rata

penjualan dan/atau asset 3 (tiga) tahun terakhi

1.7.17. Bahwa rata rata nilai penjualan dan/atau asset 3 (

tahun terakhir dari badan usaha yang diambilalih adalah:

Rata-rata 2015-2017 
Aset 

Penjualan 

1.7.18. Bahwa nilai gabungan penjualan dan/atau aset hasil 

Pengambilalihan yang dihitung berdasarkan penjumlahan 

nilai penjualan dan/atau nilai asset dari badan usaha 

pengambilalih tahun terakhir dengan nilai penjualan 

dan/atau nilai asset rata rata 3 (

badan usaha yang diambilalih adalah:

lai Kospin JASA PT. ATU
6.428.281.480.786 146,304,983,460

 498.306.150.280 60,430,293,163

1.7.19. Bahwa dengan adanya frasa kata hubung “dan atau” pada 

batasan nilai sebagaimana diatur dalam 

PP No. 57/2010 memiliki arti bersifat kumulatif maupun 

sifat fakultatif yang berarti bisa keduanya atau salah 

satunya; --------------------------------

1.7.20. 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 

SALINAN 

Perbedaan 2016-2017 
Penjualan 

7.67% 

Bahwa perbedaan antara nilai penjualan dan/atau nilai 

hir dengan nilai penjualan dan/atau aset 

tahun sebelumnya signifikan (terdapat selisih lebih besar 

dari 30%) dari badan usaha yang diambilalih (PT ATU) ; --- 

Perbedaan 2016-2017 
Penjualan 

-100% 

Bahwa dengan 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 penjualan 

dan/atau asetnya dihitung berdasarkan rata-rata nilai 

penjualan dan/atau asset 3 (tiga) tahun terakhir; ----------- 

Bahwa rata rata nilai penjualan dan/atau asset 3 (tiga) 

tahun terakhir dari badan usaha yang diambilalih adalah: 

PT ATU 
146,304,983,460 
60,430,293,163 

Bahwa nilai gabungan penjualan dan/atau aset hasil 

han yang dihitung berdasarkan penjumlahan 

nilai penjualan dan/atau nilai asset dari badan usaha 

pengambilalih tahun terakhir dengan nilai penjualan 

dan/atau nilai asset rata rata 3 (tiga) tahun terakhir dari 

badan usaha yang diambilalih adalah: ------------------------- 

PT. ATU Hasil Penjumlahan 
146,304,983,460 6,574,586,464,246  
60,430,293,163   558,736,443,443  

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 

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

Bahwa dengan melebihinya nilai aset gabungan dari badan 

usaha pengambilalih dengan badan usaha yang 

atasan nilai aset sebesar 

Rp. 2.500.000.000.000,00 dan nilai penjualan sebesar 

Bahwa perbedaan antara nilai penjualan dan/atau nilai 

hir dengan nilai penjualan dan/atau aset 

tahun sebelumnya signifikan (terdapat selisih lebih besar 

  

Bahwa dengan 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 penjualan 

rata nilai 

  

) 

 

Bahwa nilai gabungan penjualan dan/atau aset hasil 

han yang dihitung berdasarkan penjumlahan 

nilai penjualan dan/atau nilai asset dari badan usaha 

pengambilalih tahun terakhir dengan nilai penjualan 

) tahun terakhir dari 

  

dengan adanya frasa kata hubung “dan atau” pada 

Pasal 5 ayat (2)  

PP No. 57/2010 memiliki arti bersifat kumulatif maupun 

sifat fakultatif yang berarti bisa keduanya atau salah 

  

Bahwa dengan melebihinya nilai aset gabungan dari badan 

usaha pengambilalih dengan badan usaha yang 

atasan nilai aset sebesar                      

Rp. 2.500.000.000.000,00 dan nilai penjualan sebesar      



 

1.8. Penggabungan, Pel

Perusahaan yang tidak terafiliasi;

1.8.1.

1.8.2.

1.8.3.

1.8.4.

1.8.5.
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Rp. 5.000.000.000.000,00 maka 

kewajiban untuk melakukan pemberitahuan 

Pengambilalihan saham PT ATU kepada KPPU;

Penggabungan, Peleburan dan Pengambilalihan 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 Usa

Usaha, atau Pengambilalihan saham antar perusahaan 

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

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

yang dimaksud dengan “terafiliasi” adalah:

a. hubungan antara perusahaan, baik langsung maupun 
tidak langsung, meng
oleh perusahaan tersebut; 

b. hubungan antara 2 (dua) perusahaan yang 
dikendalikan, baik langsung maupun tidak langsung 
oleh pihak yang sama; atau 

c. hubungan antara perusahaan dan pemegang saham 
utama; 
 

1.8.3. Bahwa dengan demikian perlu t

diuraikan apakah ketentuan kewajiban menyampaikan 

pemberitahuan secara tertulis ini berlaku atau tidak bagi 

Kospin JASA; --------------------------------

1.8.4. Bahwa Pemegang Saham awal dari PT ATU 

diambilalih adalah sebagai berikut: 

a. PT Syarikat Takaful Indonesia
enam ribu tiga ratus tiga puluh lima
atau 52,67 % (lima puluh dua koma enam puluh tujuh 
persen)kepemilikan saham;

b. PT Asuransi Takaful Keluarga 23.540 (
ribu lima ratus empat puluh
47,08 % (empat puluh tujuh koma delapan persen
kepemilikan saham; 

c. Koperasi Karyawan Takaful 125 (
lima) lembar saham atau 0,25 % (
lima persen) kepemilikan saham;

1.8.5. Bahwa Pemegang Saham dari 

transaksi pengambilalihan adalah dimiliki oleh seluruh 

anggota Kospin JASA; --------------------------------

SALINAN 

Rp. 5.000.000.000.000,00 maka Kospin JASA memiliki 

kewajiban untuk melakukan pemberitahuan 

ATU kepada KPPU; -------------- 

eburan dan Pengambilalihan antara 

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

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 

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

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 saham 

Bahwa dengan demikian perlu terlebih dahulu untuk 

diuraikan apakah ketentuan kewajiban menyampaikan 

pemberitahuan secara tertulis ini berlaku atau tidak bagi 

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

Bahwa Pemegang Saham awal dari PT ATU sebelum

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

PT Syarikat Takaful Indonesia 26.335 (dua puluh 
enam ribu tiga ratus tiga puluh lima) lembar saham 

lima puluh dua koma enam puluh tujuh 
)kepemilikan saham; 

PT Asuransi Takaful Keluarga 23.540 (dua puluh tiga 
ribu lima ratus empat puluh) lembar saham atau 

mpat puluh tujuh koma delapan persen) 

Koperasi Karyawan Takaful 125 (seratus dua puluh 
) lembar saham atau 0,25 % (nol koma dua puluh 

) kepemilikan saham; 
Bahwa Pemegang Saham dari Kospin JASA pada saat 

alihan adalah dimiliki oleh seluruh 

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

memiliki 

kewajiban untuk melakukan pemberitahuan 

  

eburan dan Pengambilalihan antara 

  

berdasarkan ketentuan Pasal 7 PP No. 57/2010 

diatur bahwa kewajiban menyampaikan pemberitahuan 

secara tertulis tidak berlaku bagi Pelaku Usaha yang 

ha, Peleburan Badan 

Usaha, atau Pengambilalihan saham antar perusahaan 

  

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

  

hubungan antara perusahaan, baik langsung maupun 
endalikan atau dikendalikan 

hubungan antara 2 (dua) perusahaan yang 
dikendalikan, baik langsung maupun tidak langsung 

hubungan antara perusahaan dan pemegang saham 

erlebih dahulu untuk 

diuraikan apakah ketentuan kewajiban menyampaikan 

pemberitahuan secara tertulis ini berlaku atau tidak bagi 

  

sebelum 

  

dua puluh 
) lembar saham 

lima puluh dua koma enam puluh tujuh 

dua puluh tiga 
) lembar saham atau 

) 

seratus dua puluh 
nol koma dua puluh 

pada saat 

alihan adalah dimiliki oleh seluruh 

  



 

1.8.6.

1.8.7.

1.9. Penggabungan, Peleburan dan Pengambilalihan pada perusahaan 

Joint Venture

1.9.1.

1.9.2.

Analisis Tentang Pengecualian

1.10. Tentang Kegiatan Usaha 

1.10.1.

 
1.10.2.

 

- 21 - 

1.8.6. Bahwa berdasarkan komposisi kepemilikan saham 

sebelum pengambilalihan saham tersebut tidak ditemukan 

hubungan afiliasi antara Kospin JASA

1.8.7. Bahwa dengan demikian maka kewajiban menyam

pemberitahuan secara tertulis kepada KPPU berlaku bagi 

Badan Usaha Pengambilalih;

Penggabungan, Peleburan dan Pengambilalihan pada perusahaan 

Joint Venture; --------------------------------

1.9.1. Bahwa Dalam hal terjadi perubahan pengendali baik dari 

nilai saham dan atau jumlah pengend

Venture yang dikarenakan adanya tindakan 

Penggabungan, Peleburan, dan Pengambilalihan, maka 

tindakan tersebut tidak dikecualikan dari PP No. 57/2010;

1.9.2. Bahwa PT ATU bukan merupakan perusahaan 

Venture dari Kospin JASA  maupun anak p

Analisis Tentang Pengecualian --------------------------------

Tentang Kegiatan Usaha Kospin JASA

1.10.1. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 

Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan 

Usaha Tidak Sehat, pada Pasal 50 huruf (i) yang berbunyi:

Pasal 50 huruf (i):  --------------------------------
Yang dikecualikan dari ketentuan undang
adalah: 
(i). kegiatan usaha koperasi yang secara khusus bertujuan 
untuk melayani anggotanya. 
Penjelasan Pasal:  
Yang dimaksud dengan melayani anggotanya adalah 
memberi pelayanan hanya kepada anggotanya dan 
kepada masyarakat umum untuk pengadaan kebutuhan 
pokok, kebutuhan sarana produksi termasuk kredit dan 
bahan baku, serta pelayanan untuk memasarkan dan 
mendistribusikan hasil produksi anggota yang tidak 
mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan at
persaingan usaha tidak sehat.

1.10.2. Bahwa yang dimaksud dengan Pasal 50 huruf (i) tentang 

kegiatan usaha Koperasi yang dikecualikan berdasarkan 

penjelasan pasal ialah kegiatan  usaha koperasi secara 

khusus bertujuan untuk melayani anggotanya, melayani 

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

SALINAN 

Bahwa berdasarkan komposisi kepemilikan saham 

sebelum pengambilalihan saham tersebut tidak ditemukan 

Kospin JASA dengan PT ATU;  --- 

Bahwa dengan demikian maka kewajiban menyampaikan 

pemberitahuan secara tertulis kepada KPPU berlaku bagi 

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

Penggabungan, Peleburan dan Pengambilalihan pada perusahaan 

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

Bahwa 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. 57/2010; 

Bahwa PT ATU bukan merupakan perusahaan Joint 

maupun anak perusahaannya; 

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

Kospin JASA ---------------------------------- 

Undang Nomor 5 Tahun 1999 

Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan 

Usaha Tidak Sehat, pada Pasal 50 huruf (i) yang berbunyi: 

-------------------------------------------------  
ang dikecualikan dari ketentuan undang-undang ini 

kegiatan usaha koperasi yang secara khusus bertujuan 
 

Yang dimaksud dengan melayani anggotanya adalah 
memberi pelayanan hanya kepada anggotanya dan bukan 
kepada masyarakat umum untuk pengadaan kebutuhan 
pokok, kebutuhan sarana produksi termasuk kredit dan 
bahan baku, serta pelayanan untuk memasarkan dan 
mendistribusikan hasil produksi anggota yang tidak 
mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau 
persaingan usaha tidak sehat. 

Bahwa yang dimaksud dengan Pasal 50 huruf (i) tentang 

kegiatan usaha Koperasi yang dikecualikan berdasarkan 

penjelasan pasal ialah kegiatan  usaha koperasi secara 

khusus bertujuan untuk melayani anggotanya, melayani 

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

Bahwa berdasarkan komposisi kepemilikan saham 

sebelum pengambilalihan saham tersebut tidak ditemukan 

  

paikan 

pemberitahuan secara tertulis kepada KPPU berlaku bagi 

  

Penggabungan, Peleburan dan Pengambilalihan pada perusahaan 

  

Bahwa Dalam hal terjadi perubahan pengendali baik dari 

Joint 

yang dikarenakan adanya tindakan 

Penggabungan, Peleburan, dan Pengambilalihan, maka 

 

Joint 

 

  

  

Undang Nomor 5 Tahun 1999 

Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan 

 

 
undang ini 

kegiatan usaha koperasi yang secara khusus bertujuan 

Yang dimaksud dengan melayani anggotanya adalah 
bukan 

kepada masyarakat umum untuk pengadaan kebutuhan 
pokok, kebutuhan sarana produksi termasuk kredit dan 
bahan baku, serta pelayanan untuk memasarkan dan 
mendistribusikan hasil produksi anggota yang tidak 

au 

Bahwa yang dimaksud dengan Pasal 50 huruf (i) tentang 

kegiatan usaha Koperasi yang dikecualikan berdasarkan 

penjelasan pasal ialah kegiatan  usaha koperasi secara 

khusus bertujuan untuk melayani anggotanya, melayani 

  



 

1.10.3.

1.11. Tentang Pengambilalihan 

1.11.1.

 

- 22 - 

pengadaan kebutuhan pokok, kebutuhan sarana produksi 
termasuk kredit dan bahan baku, serta pelayanan untuk 
memasarkan dan mendistribusikan hasil produksi anggota 
yang tidak mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan 
atau persaingan usaha tidak sehat

1.10.3. Bahwa kegiatan usaha Kospin JASA

jelaskan dalam Poin 3.3 dalam tentang Badan Usaha 

Pengambilalih, yakni meliputi:

Kegiatan usaha terkait Simpanan dan Tabungan;

a. Simpanan Harian; --------------------------------

b. Simpanan Berjangka; --------------------------------
c. Simpanan Hari Koperasi (HARKOP);

d. Tabungan Koperasi; --------------------------------

e. Tabungan SAFARI (SAdar manFAat kopeRasI);

f. Tabungan “Labbaika”; --------------------------------

g. Tabungan Pundi Astha Jasa;

h. Tabungan Sikesra; --------------------------------

i. Tabungan PRIMA; --------------------------------

j. Tabungan INTAN; --------------------------------
k. Simpanan Hari Raya; --------------------------------

Kegiatan usaha terkait Pinjaman:

a. Pinjaman Harian; --------------------------------

b. Pinjaman Berjangka; --------------------------------

c. Pinjaman Insidentil; --------------------------------

d. Pinjaman Anuitet; --------------------------------

e. Pinjaman UMK; --------------------------------
f. Talangan Dana Haji/Haji Plus;

g. Talangan Dana Umroh; 

h. Pinjaman Pendidikan; --------------------------------

i. Pinjaman Anjak Piutang;

j. Pinjaman Paket Kendaraan;

Tentang Pengambilalihan  --------------------------------

1.11.1. Bahwa berdasarkan Perat

tahun 2010 Tentang Penggabungan atau Peleburan 

Badan Usaha dan Pengambilalihan Saham Perusahaan 

yang Dapat Mengakibatkan Terjadinya Praktik Monopoli 

dan Persaingan Usaha Tidak Sehat,  pada Pasal 1 angka 

(3) yang dimaksud dengan Pen

Pengambilalihan adalah perbuatan hukum yang dilakukan 
oleh Pelaku Usaha untuk mengambilalih saham badan 
usaha yang mengakibatkan beralihnya pengendalian atas 
badan usaha tersebut. 

SALINAN 

pengadaan kebutuhan pokok, kebutuhan sarana produksi 
termasuk kredit dan bahan baku, serta pelayanan untuk 
memasarkan dan mendistribusikan hasil produksi anggota 
yang tidak mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan 

usaha tidak sehat 

Kospin JASA seperti yang sudah di 

jelaskan dalam Poin 3.3 dalam tentang Badan Usaha 

Pengambilalih, yakni meliputi: ---------------------------------- 

Kegiatan usaha terkait Simpanan dan Tabungan; -----------  

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

---------------------------------------  
Koperasi (HARKOP); ----------------------  

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

Tabungan SAFARI (SAdar manFAat kopeRasI); ---------  

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

Tabungan Pundi Astha Jasa; ------------------------------  

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

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

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

Kegiatan usaha terkait Pinjaman: -------------------------------  

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

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

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

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

----------------------------------------------  
Talangan Dana Haji/Haji Plus; ----------------------------  

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

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

Pinjaman Anjak Piutang; -----------------------------------  

Pinjaman Paket Kendaraan; --------------------------------  

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

Bahwa berdasarkan 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,  pada Pasal 1 angka 

(3) yang dimaksud dengan Pengambilalihan, ialah: -------- 

Pengambilalihan adalah perbuatan hukum yang dilakukan 
oleh Pelaku Usaha untuk mengambilalih saham badan 
usaha yang mengakibatkan beralihnya pengendalian atas 

pengadaan kebutuhan pokok, kebutuhan sarana produksi 
termasuk kredit dan bahan baku, serta pelayanan untuk 
memasarkan dan mendistribusikan hasil produksi anggota 
yang tidak mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan 

seperti yang sudah di 

jelaskan dalam Poin 3.3 dalam tentang Badan Usaha 

  

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

  

uran 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,  pada Pasal 1 angka 

  

Pengambilalihan adalah perbuatan hukum yang dilakukan 
oleh Pelaku Usaha untuk mengambilalih saham badan 
usaha yang mengakibatkan beralihnya pengendalian atas 



 

1.11.2.

1.11.3.

1.11.4.

1.11.5.

1.11.6.

1.12. Analisis Waktu Pemberitahuan

1.12.1.

 

- 23 - 

1.11.2. Bahwa berdasarkan 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, pada Pasal 1 angka 

(3) yang dimaksud dengan Pelaku Usaha, ialah

Pelaku Usaha adalah setiap orang perorangan atau badan 
usaha baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan 
badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau 
melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara 
Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama
melalui perjanjian menyelenggarakan berbagai kegiatan 
usaha dalam bidang ekonomi.

1.11.3. Bahwa Kospin JASA ialah badan usaha yang berbadan 

hukum berdasarkan: --------------------------------

a. Akta Pendirian: Keputusan Kepala Direktorat 
Koperasi Profinsi Djawa Tengah Tentang Pengesahan 
Koperasi Sebagai Badan Huk
028/DK.11/D.1-b/III/74 dengan Nomor Pengesahan 
8516/BH/VI; 

b. Akta Perubahan Anggaran Rumah Tangga Terakhir: 
Surat Keputusan Kementrian Koperasi dan Usaha 
Kecil dan Menengah Republik Indonesia Tanggal 29 
April 2016, Nomor 62.3/Dep.1/IV/2016;

1.11.4. Bahwa Kospin JASA telah melakukan pengambilalihan 

PT ATU; --------------------------------

1.11.5. Bahwa pengambilalihan bukanlah kegiatan usaha yang 

termasuk dalam “pengadaan kebutuhan pokok, 

kebutuhan sarana produksi termasuk kredit dan bahan 

baku, serta pelayanan untuk memasarkan dan 

mendistribusikan hasil produksi anggota”

1.11.6. Bahwa tindakan Kospin JASA

pengambilalihan atas PT ATU bukanlah kegiatan usaha 

yang dikecualikan oleh Pasal 50 huruf (i) UU 

Tahun 1999; --------------------------------

Analisis Waktu Pemberitahuan --------------------------------

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

mengenai waktu pemberitahuan dimana Penggabungan 

Badan Usaha, Peleburan Badan Usaha, atau 

SALINAN 

Bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 57 

2010 Tentang Penggabungan atau Peleburan 

Badan Usaha dan Pengambilalihan Saham Perusahaan 

yang Dapat Mengakibatkan Terjadinya Praktik Monopoli 

dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, pada Pasal 1 angka 

(3) yang dimaksud dengan Pelaku Usaha, ialah ------------ 

dalah setiap orang perorangan atau badan 
usaha baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan 
badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau 
melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara 
Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama 

an menyelenggarakan berbagai kegiatan 
usaha dalam bidang ekonomi. 

ialah badan usaha yang berbadan 

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

Akta Pendirian: Keputusan Kepala Direktorat 
Koperasi Profinsi Djawa Tengah Tentang Pengesahan 
Koperasi Sebagai Badan Hukum Nomor 

b/III/74 dengan Nomor Pengesahan 

Akta Perubahan Anggaran Rumah Tangga Terakhir: 
Surat Keputusan Kementrian Koperasi dan Usaha 
Kecil dan Menengah Republik Indonesia Tanggal 29 
April 2016, Nomor 62.3/Dep.1/IV/2016;  

telah melakukan pengambilalihan 

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

Bahwa pengambilalihan bukanlah kegiatan usaha yang 

pengadaan kebutuhan pokok, 

kebutuhan sarana produksi termasuk kredit dan bahan 

baku, serta pelayanan untuk memasarkan dan 

ikan hasil produksi anggota”; ------------------- 

Kospin JASA melakukan 

pengambilalihan atas PT ATU bukanlah kegiatan usaha 

yang dikecualikan oleh Pasal 50 huruf (i) UU Nomor 5

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

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

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

mengenai waktu pemberitahuan dimana Penggabungan 

Badan Usaha, Peleburan Badan Usaha, atau 

Bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 57 

2010 Tentang Penggabungan atau Peleburan 

Badan Usaha dan Pengambilalihan Saham Perusahaan 

yang Dapat Mengakibatkan Terjadinya Praktik Monopoli 

dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, pada Pasal 1 angka 

  

dalah setiap orang perorangan atau badan 
usaha baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan 
badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau 
melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara 

sama 
an menyelenggarakan berbagai kegiatan 

ialah badan usaha yang berbadan 

  

Akta Pendirian: Keputusan Kepala Direktorat 
Koperasi Profinsi Djawa Tengah Tentang Pengesahan 

um Nomor 
b/III/74 dengan Nomor Pengesahan 

Akta Perubahan Anggaran Rumah Tangga Terakhir: 
Surat Keputusan Kementrian Koperasi dan Usaha 
Kecil dan Menengah Republik Indonesia Tanggal 29 

telah melakukan pengambilalihan    

  

Bahwa pengambilalihan bukanlah kegiatan usaha yang 

pengadaan kebutuhan pokok, 

kebutuhan sarana produksi termasuk kredit dan bahan 

baku, serta pelayanan untuk memasarkan dan 

  

melakukan 

pengambilalihan atas PT ATU bukanlah kegiatan usaha 

5 

  

  

mengatur 

mengenai waktu pemberitahuan dimana Penggabungan 

Badan Usaha, Peleburan Badan Usaha, atau 



 

1.12.2.

1.12.3.

1.12.4.

1.12.5.
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Pengambilalihan Saham perusahaan lain yang berakibat 

nilai aset dan/atau nilai penjualannya melebihi jumlah 

tertentu wajib diberitahukan secara tertulis kep

Komisi paling lama 30 (tiga puluh

telah berlaku efektif secara yuridis Penggabungan Badan 

Usaha, Peleburan Badan Usaha, Pengambilalihan saham  

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

1.12.2. Bahwa pelaku usaha harus melakukan pemberitahuan 

paling lambat 30 (tiga puluh

Penggabungan, Peleburan, dan Pengambilalihan telah 

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

1.12.3. 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

bagian penjelasan adalah tanggal: (Perkom No. 2 Tahun 

2013); --------------------------------

a. Persetujuan Menteri atas perubahan Anggaran 
Dasar dalam terjadi Penggabungan;

b. Pemberitahunan diterima Ment
terjadi perubahaan Anggaran Dasar sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 21 ayat (3) UU No. 40/2007 
maupun yang tidak disertai perubahaan Anggaran 
Dasar; dan 

c. Pengesahaan Menteri atas Akta Pendirian Perseroan 
Terbatas dalam hal terjadi Pelebura

1.12.4. 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 

usaha bergabung, melebur dan beralihnya kepemilikan 

salah di perusahaan yang diambilalih; (Perkom No. 2 

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

1.12.5. Bahwa berdasarkan Akta Notaris Jual Beli Saham 

PT ATU oleh Kospin JASA

SALINAN 

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 

telah berlaku efektif secara yuridis Penggabungan Badan 

Usaha, Peleburan Badan Usaha, Pengambilalihan saham  

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

Bahwa pelaku usaha harus melakukan pemberitahuan 

a 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 

Perseroan Terbatas, sesuai dengan 

ketentuan dalam pasal 133 UU Nomor 40/2007 pada 

bagian penjelasan adalah tanggal: (Perkom No. 2 Tahun 

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

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 

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 

ganinya 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 berdasarkan Akta Notaris Jual Beli Saham 

Kospin JASA dan perseorangan M. Andy 

Pengambilalihan Saham perusahaan lain yang berakibat 

nilai aset dan/atau nilai penjualannya melebihi jumlah 

ada 

) hari kerja sejak tanggal 

telah berlaku efektif secara yuridis Penggabungan Badan 

Usaha, Peleburan Badan Usaha, Pengambilalihan saham  

  

Bahwa pelaku usaha harus melakukan pemberitahuan 

) 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 

Perseroan Terbatas, sesuai dengan 

40/2007 pada 

bagian penjelasan adalah tanggal: (Perkom No. 2 Tahun 

  

Persetujuan Menteri atas perubahan Anggaran 

eri baik dalam hal 
terjadi perubahaan Anggaran Dasar sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 21 ayat (3) UU No. 40/2007 
maupun yang tidak disertai perubahaan Anggaran 

Pengesahaan Menteri atas Akta Pendirian Perseroan 

Jika salah satu pihak yang melakukan Penggabungan, 

Peleburan, dan Pengambilalihan adalah perseroan 

-

perseroan terbatas, maka pemberitahuan dilakukan 

) hari sejak tanggal 

ganinya pengesahan Penggabungan, 

Peleburan, dan Pengambilalihan oleh para pihak. Adapun 

badan 

usaha bergabung, melebur dan beralihnya kepemilikan 

salah di perusahaan yang diambilalih; (Perkom No. 2 

  

Bahwa berdasarkan Akta Notaris Jual Beli Saham                      

dan perseorangan M. Andy 



 

1.12.6.

1.12.7.

Hari 
ke 

Tanggal/
Bulan

1 08 Jan 2018

2 09 Jan 2018

3 10 Jan 2018

4 11 Jan 2018

5 12 Jan 2018

6 15 Jan 2018

7 16 Jan 2018

8 17 Jan 2018

9 18 Jan 2018

10 19 Jan 2018

1.12.8.

1.12.9.

1.12.10.
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Arslan Djunaid dan Bahroji per tanggal 8 Januari 2018, 

diketahui bahwa pengambilalihan saham perusahaan PT 

ATU oleh Kospin JASA berlaku

tanggal 8 Januari 2018 (closing date

1.12.6. Bahwa Kospin JASA melakukan Pemberitahuan secara 

tertulis ke KPPU terkait pengambilalihan saham 

perusahaan PT ATU pada tanggal 16 Maret 2018;

1.12.7. Bahwa berdasarkan penghitungan hari kalender

pemberitahuan pengambilalihan saham perusahaan 

PT ATU seharusnya diberitahukan kepada Komisi paling 

lambat pada tanggal 19 Februari 2018;

Tanggal/ 
Bulan 

 Hari 
ke 

Tanggal/ 
Bulan 

08 Jan 2018   11 22 Jan 2018

09 Jan 2018   12 23 Jan 2018

10 Jan 2018   13 24 Jan 2018

11 Jan 2018   14 25 Jan 2018

12 Jan 2018   15 26 Jan 2018

15 Jan 2018   16 29 Jan 2018

16 Jan 2018   17 30 Jan 2018

17 Jan 2018   18 31 Jan 2018

18 Jan 2018   19 01 Feb 2018

19 Jan 2018   20 02 Feb 2018

1.12.8. Bahwa Kospin JASA

pemberitahuan kepada KPPU selama 19 (sembilan belas) 

hari kerja;  --------------------------------

Hari ke 
Tanggal/ 

Bulan 
1 20 Feb 2018 
2 21 Feb 2018 

3 22 Feb 2018 

4 23 Feb 2018 

5 26 Feb 2018 

6 27 Feb 2018 

7 28 Feb 2018 

8 01 Mar 2018 

9 02 Mar 2018 

10 05 Mar 2018 

1.12.9. Bahwa sebagai catatan terdapat hari libur/ tanggal 

merah pada tanggal 16 Februari 2018 yakni Tahun Baru 

Imlek; --------------------------------

1.12.10. Bahwa penghitungan 30 (tiga puluh) hari kerja 

didasarkan pada Keputusan Bersama Menteri Agama, 

SALINAN 

dan Bahroji per tanggal 8 Januari 2018, 

diketahui bahwa pengambilalihan saham perusahaan PT 

berlaku efektif secara yuridis pada 

closing date); ------------------------ 

melakukan Pemberitahuan secara 

KPPU terkait pengambilalihan saham 

perusahaan PT ATU pada tanggal 16 Maret 2018;---------- 

Bahwa berdasarkan penghitungan hari kalender, 

pemberitahuan pengambilalihan saham perusahaan 

PT ATU seharusnya diberitahukan kepada Komisi paling 

lambat pada tanggal 19 Februari 2018; ---------------------- 

  Hari 
ke 

Tanggal/ 
Bulan 

22 Jan 2018   21 05 Feb 2018 

23 Jan 2018   22 06 Feb 2018 

24 Jan 2018   23 07 Feb 2018 

25 Jan 2018   24 08 Feb 2018 

26 Jan 2018   25 09 Feb 2018 

29 Jan 2018   26 12 Feb 2018 

30 Jan 2018   27 13 Feb 2018 

31 Jan 2018   28 14 Feb 2018 

01 Feb 2018   29 15 Feb 2018 

02 Feb 2018   30 19 Feb 2018 

JASA terlambat melakukan 

KPPU selama 19 (sembilan belas) 

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

 
Hari ke 

Tanggal/ 
Bulan 

  11 06 Mar 2018 
  12 07 Mar 2018 

  13 08 Mar 2018 

  14 09 Mar 2018 

  15 12 Mar 2018 

  16 13 Mar 2018 

  17 14 Mar 2018 

  18 15 Mar 2018 

  19 16 Mar 2018 

   

catatan terdapat hari libur/ tanggal 

merah pada tanggal 16 Februari 2018 yakni Tahun Baru 

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

30 (tiga puluh) hari kerja 

didasarkan pada Keputusan Bersama Menteri Agama, 

dan Bahroji per tanggal 8 Januari 2018, 

diketahui bahwa pengambilalihan saham perusahaan PT 

efektif secara yuridis pada 

  

melakukan Pemberitahuan secara 

KPPU terkait pengambilalihan saham 

  

, 

pemberitahuan pengambilalihan saham perusahaan       

PT ATU seharusnya diberitahukan kepada Komisi paling 

  

terlambat melakukan 

KPPU selama 19 (sembilan belas) 

  

catatan terdapat hari libur/ tanggal 

merah pada tanggal 16 Februari 2018 yakni Tahun Baru 

  

30 (tiga puluh) hari kerja 

didasarkan pada Keputusan Bersama Menteri Agama, 



 

1.13. Analisis Pemenuhan Unsur

1.13.1.

1.13.2.

1.13.3.

1.13.4.
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Menteri Ketenagakerjaan, dan Menteri Pendayagunaan 

Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik 

Indonesia Nomor 707 Tahun 2017, Nomor 256 Tahun 

2017 dan Nomor 01/SKB/MENPAN

Tentang Hari Libur Nasional dan Cuti Bersama Tahun 

2018. --------------------------------

Analisis Pemenuhan Unsur; --------------------------------

1.13.1. Bahwa untuk membuktikan bahwa 

melanggar Pasal 29 UU No. 5/1999 jo. Pasal 5 PP No. 

57/2010, terlebih dahulu dilakukan analisis pe

Pasal; --------------------------------

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

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

a. Penggabungan atau peleburan badan usaha, atau 
pengambilalihan saham;

b. nilai aset dan atau nilai penjualannya melebihi 
jumlah tertentu; --------------------------------

c. wajib diberitahukan kepada Ko
lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 
penggabungan, peleburan atau pengambilalihan 
tersebut; --------------------------------

1.13.3. Unsur “Penggabungan atau Peleburan Badan Usaha, 

atau Pengambilalihan Saham”

a. Bahwa dalam unsur ini terdapat kata hubung “atau”;

b. 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;

c. Bahwa pada tanggal 16 Maret 2018, KPPU menerima 

pemberitahuan dari Kospin JASA

Pengambilalihan saham (akuisisi) PT ATU; 

d. Bahwa dengan demikian unsur pengambilalihan 

saham telah terpenuhi; 

1.13.4. Unsur “nilai aset dan atau nilai penjualannya melebihi 

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

a. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 29 ayat (2) UU 

No. 5 tahun1999, diatur bahwa ketentuan tentang 

penetapan nilai aset dan atau nilai penjualan serta 

SALINAN 

Menteri Ketenagakerjaan, dan Menteri Pendayagunaan 

Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik 

Indonesia Nomor 707 Tahun 2017, Nomor 256 Tahun 

mor 01/SKB/MENPAN-RB/09/2017 

Tentang Hari Libur Nasional dan Cuti Bersama Tahun 

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

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

untuk membuktikan bahwa Kospin JASA, 

melanggar Pasal 29 UU No. 5/1999 jo. Pasal 5 PP No. 

57/2010, terlebih dahulu dilakukan analisis pemenuhan 

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

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

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

Penggabungan atau peleburan badan usaha, atau 
pengambilalihan saham; ------------------------------------ 
nilai aset dan atau nilai penjualannya melebihi 

---------------------------------------------- 
wajib diberitahukan kepada Komisi selambat-
lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 
penggabungan, peleburan atau pengambilalihan 

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

“Penggabungan atau Peleburan Badan Usaha, 

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

dalam unsur ini terdapat kata hubung “atau”; 

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 16 Maret 2018, KPPU menerima 

Kospin JASA yang melakukan 

Pengambilalihan saham (akuisisi) PT ATU;  ------------- 

Bahwa dengan demikian unsur pengambilalihan 

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

Unsur “nilai aset dan atau nilai penjualannya melebihi 

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

berdasarkan ketentuan Pasal 29 ayat (2) UU 

1999, diatur bahwa ketentuan tentang 

penetapan nilai aset dan atau nilai penjualan serta 

Menteri Ketenagakerjaan, dan Menteri Pendayagunaan 

Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik 

Indonesia Nomor 707 Tahun 2017, Nomor 256 Tahun 

RB/09/2017 

Tentang Hari Libur Nasional dan Cuti Bersama Tahun 

  

  

, 

melanggar Pasal 29 UU No. 5/1999 jo. Pasal 5 PP No. 

menuhan 

  

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

  

Penggabungan atau peleburan badan usaha, atau 
  

nilai aset dan atau nilai penjualannya melebihi 
  
-

lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 
penggabungan, peleburan atau pengambilalihan 

  

“Penggabungan atau Peleburan Badan Usaha, 

  

  

demikian, maka dalam unsur ini, 

cukup salah satu dari: “Penggabungan”, atau 

“Peleburan Badan Usaha”, atau “Pengambilalihan 

Bahwa pada tanggal 16 Maret 2018, KPPU menerima 

g melakukan 

  

Bahwa dengan demikian unsur pengambilalihan 

  

Unsur “nilai aset dan atau nilai penjualannya melebihi 

  

berdasarkan ketentuan Pasal 29 ayat (2) UU 

1999, diatur bahwa ketentuan tentang 

penetapan nilai aset dan atau nilai penjualan serta 
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tata cara pemberitahuan sebagaimana dimaksud 

dalam ayat (1) tersebut diatas, diatur dalam 

Peraturan Pemerintah;

b. 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;

c. Bahwa nilai aset dan atau nilai penjualan melebihi 

jumlah tertentu diatur da

57/2010 yang menentukan:

a. nilai aset sebesar Rp.2.500.000.000.000,00 
(dua triliun lima ratus miliar rupiah

b. nilai penjualan sebesar 
Rp.5.000.000.000.000,00 (

d. Bahwa nilai aset dan/atau nilai penjual

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) PP 

No. 57/2010 tersebut diatas 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, atau Badan Usaha hasil 
Peleburan, atau Badan Usaha yang 
mengambilalih saham perusahaan lain dan 
Badan Usaha yang diambilalih;

e. Bahwa penghitungan

penjualan tersebut diatas untuk mengetahui apakah 

nilai aset dan atau nilai penjualan melebihi jumlah 

tertentu; --------------------------------

f. Bahwa nilai aset dan atau nilai penjualan

menjadi hal menentukan apakah Pelaku Usaha 

wajib atau tidak wajib untuk melaporkan ke

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

SALINAN 

tata cara pemberitahuan sebagaimana dimaksud 

dalam ayat (1) tersebut diatas, diatur dalam 

Peraturan Pemerintah; ------------------------------------ 

Bahwa sebagai peraturan pelaksana dari ketentuan 

l 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 

diatur dalam Pasal 5 ayat (2) PP No. 

57/2010 yang menentukan: ------------------------------ 

nilai aset sebesar Rp.2.500.000.000.000,00 
dua triliun lima ratus miliar rupiah); dan/atau 
nilai penjualan sebesar 
Rp.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 

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

Badan Usaha hasil Penggabungan, atau Badan 
Usaha hasil Peleburan, atau Badan Usaha yang 

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 

saham perusahaan lain dan 
Badan Usaha yang diambilalih;  

penghitungan nilai aset dan/atau nilai 

penjualan tersebut diatas untuk mengetahui apakah 

nilai aset dan atau nilai penjualan melebihi jumlah 

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

dan atau nilai penjualan tersebut 

menjadi hal menentukan apakah Pelaku Usaha 

wajib untuk melaporkan kepada

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

tata cara pemberitahuan sebagaimana dimaksud 

dalam ayat (1) tersebut diatas, diatur dalam 

  

Bahwa sebagai peraturan pelaksana dari ketentuan 

l 29 UU No. 5/1999 tersebut diatas, Pemerintah 

telah menerbitkan PP No. 57/2010 yang didalamnya 

memuat mengenai nilai aset dan/atau nilai 

  

Bahwa nilai aset dan atau nilai penjualan melebihi 

lam Pasal 5 ayat (2) PP No. 

  

nilai aset sebesar Rp.2.500.000.000.000,00 

nilai penjualan sebesar 

an 

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 

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 

saham perusahaan lain dan 

nilai aset dan/atau nilai 

penjualan tersebut diatas untuk mengetahui apakah 

nilai aset dan atau nilai penjualan melebihi jumlah 

  

tersebut 

menjadi hal menentukan apakah Pelaku Usaha 

pada 

  



 

1.13.5.
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g. Bahwa dengan adanya frasa kata hubung “dan atau” 

memiliki arti memiliki sifat kumulatif maupun sifat 

fakultatif yang berati bisa keduanya atau salah 

satunya; --------------------------------

h. Bahwa dengan demikian, yang menjadi faktor utama 

dari unsur ini adalah melebihi atau tidak melebihi 

jumlah tertentu yang telah ditentukan tersebut 

diatas; --------------------------------

i. Bahwa berdasarkan ketentuan penghitungan nilai 

aset dan/atau nilai penjualan gabungan dipe

fakta-fakta bahwa nilai penjualan dan/atau nilai 

aset gabungan dari badan usaha pengambilalih 

dengan badan usaha yang diambilalih dalam 1 (satu) 

tahun terakhir sebesar Rp. 

untuk nilai aset dan Rp. 

nilai penjualan; --------------------------------

j. Bahwa dengan demikian pengambilalihan saham 

PT ATU oleh Kospin JASA

tertentu sebagaimana diatur dalam Pasal 5 PP No. 

57/2010;  --------------------------------

k. Bahwa dengan demikian unsur “nilai aset melebihi 

jumlah tertentu” dan unsur “nilai penjualan mele

jumlah tertentu” telah terpenuhi;

1.13.5. Unsur “wajib diberitahukan kepada Komisi selambat

lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 

penggabungan, peleburan atau pengambilalihan 

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

a. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 5 ayat (1) PP 

No. 57/2010 diat

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 

berlaku efektif secara yuridis Penggabungan Badan 

SALINAN 

Bahwa dengan adanya frasa kata hubung “dan atau” 

memiliki arti memiliki sifat kumulatif maupun sifat 

fakultatif yang berati bisa keduanya atau salah 

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

Bahwa dengan demikian, yang menjadi faktor utama 

dari unsur ini adalah melebihi atau tidak melebihi 

jumlah tertentu yang telah ditentukan tersebut 

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

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 badan usaha yang diambilalih dalam 1 (satu) 

tahun terakhir sebesar Rp. 6,775,657,899,357 

untuk nilai aset dan Rp. 606,637,453,239 untuk 

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

Bahwa dengan demikian pengambilalihan saham 

Kospin JASA telah melebihi jumlah 

tertentu sebagaimana diatur dalam Pasal 5 PP No. 

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

Bahwa dengan demikian unsur “nilai aset melebihi 

jumlah tertentu” dan unsur “nilai penjualan melebihi 

jumlah tertentu” telah terpenuhi; ----------------------- 

Unsur “wajib diberitahukan kepada Komisi selambat-

lambatnya 30 (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 perusahaan 

lain yang berakibat nilai aset dan/atau nilai 

penjualannya melebihi jumlah tertentu wajib 

diberitahukan secara tertulis kepada KPPU paling 

(tiga puluh) hari kerja sejak tanggal telah 

berlaku efektif secara yuridis Penggabungan Badan 

Bahwa dengan adanya frasa kata hubung “dan atau” 

memiliki arti memiliki sifat kumulatif maupun sifat 

fakultatif yang berati bisa keduanya atau salah 

  

Bahwa dengan demikian, yang menjadi faktor utama 

dari unsur ini adalah melebihi atau tidak melebihi 

jumlah tertentu yang telah ditentukan tersebut 

  

Bahwa berdasarkan ketentuan penghitungan nilai 

roleh 

fakta bahwa nilai penjualan dan/atau nilai 

aset gabungan dari badan usaha pengambilalih 

dengan badan usaha yang diambilalih dalam 1 (satu) 

6,775,657,899,357 

untuk 

  

Bahwa dengan demikian pengambilalihan saham     

telah melebihi jumlah 

tertentu sebagaimana diatur dalam Pasal 5 PP No. 

  

Bahwa dengan demikian unsur “nilai aset melebihi 

bihi 

  

-

lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 

penggabungan, peleburan atau pengambilalihan 

  

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 5 ayat (1) PP 

ur 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 

(tiga puluh) hari kerja sejak tanggal telah 

berlaku efektif secara yuridis Penggabungan Badan 
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Usaha, Peleburan Badan Usaha, atau 

Pengambilalihan saham perusahaan;

b. Bahwa berdasarkan ketentuan tersebut, maka 

pemberitahuan wajib dilakukan:

a. secara tertulis; 
b. paling lama 30 (

efektif; 
c. berlaku efektif secara yuridis;

c. Bahwa Kospin JASA memberitahukan secara tertulis 

kepada KPPU pada tanggal 16 Maret 2018 terkait 

Pengambilalihan Saham PT ATU:

d. Bahwa dengan adanya frasa kata “sejak” 

memiliki arti penghitungan 30 (tiga puluh) hari 

dihitung sejak tanggal berlaku efektif secara yuridis;

e. Bahwa berdasarkan ketentuan UU. No. 40/2007, 

tanggal telah berlaku efektif secara yuridis adalah 08 

Januari 2018 (closing date

Akta Jula Beli perihal Akta Jual Beli Saham PT ATU 

oleh Kospin JASA, M Andy Arslan Djunaid

Bahroji;--------------------------------

f. Bahwa berdasarkan telah berlaku efektif secara 

yuridis (closing date) perubahan data perseroan 

PT ATU, maka Kospin JASA

melaporkan kepada KPPU selambat

tanggal 19 Februari 2018;

g. Bahwa Kospin JASA

pemberitahuan kepada KPPU selama 19 (

belas)  hari kerja;  --------------------------------

Hari ke 
Tanggal/ 

Bulan 
1 20 Feb 2018 
2 21 Feb 2018 

3 22 Feb 2018 

4 23 Feb 2018 

5 26 Feb 2018 

6 27 Feb 2018 

7 28 Feb 2018 

8 01 Mar 2018 

9 02 Mar 2018 

10 05 Mar 2018 

SALINAN 

Usaha, Peleburan Badan Usaha, atau 

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

Bahwa berdasarkan ketentuan tersebut, maka 

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

  
paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak berlaku 

berlaku efektif secara yuridis; 
memberitahukan secara tertulis 

kepada KPPU pada tanggal 16 Maret 2018 terkait 

Pengambilalihan Saham PT ATU: ------------------------ 

Bahwa dengan adanya frasa kata “sejak” maka 

memiliki arti penghitungan 30 (tiga puluh) hari 

dihitung sejak tanggal berlaku efektif secara yuridis; 

Bahwa berdasarkan ketentuan UU. No. 40/2007, 

tanggal telah berlaku efektif secara yuridis adalah 08 

closing date) sejak diterbitkannya

perihal Akta Jual Beli Saham PT ATU 

, M Andy Arslan Djunaid dan 

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

Bahwa berdasarkan telah berlaku efektif secara 

) perubahan data perseroan 

Kospin JASA harus sudah 

pada KPPU selambat-lambatnya pada 

tanggal 19 Februari 2018; -------------------------------- 

Kospin JASA terlambat melakukan 

pemberitahuan kepada KPPU selama 19 (sembilan 

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

 
Hari ke 

Tanggal/ 
Bulan 

   11 06 Mar 2018 
   12 07 Mar 2018 

   13 08 Mar 2018 

   14 09 Mar 2018 

   15 12 Mar 2018 

   16 13 Mar 2018 

   17 14 Mar 2018 

   18 15 Mar 2018 

   19 16 Mar 2018 

    

Usaha, Peleburan Badan Usaha, atau 

  

Bahwa berdasarkan ketentuan tersebut, maka 

  

) hari sejak berlaku 

memberitahukan secara tertulis 

kepada KPPU pada tanggal 16 Maret 2018 terkait 

  

maka 

memiliki arti penghitungan 30 (tiga puluh) hari 

 

Bahwa berdasarkan ketentuan UU. No. 40/2007, 

tanggal telah berlaku efektif secara yuridis adalah 08 

) sejak diterbitkannya 

perihal Akta Jual Beli Saham PT ATU 

dan 

  

Bahwa berdasarkan telah berlaku efektif secara 

) perubahan data perseroan      

harus sudah 

lambatnya pada 

  

terlambat melakukan 

sembilan 

  



 

KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

1.14. Berdasarkan 

penilaian, maka

Penyelidikan layak untuk masuk ke Tahap Sidang Majelis Komisi 

terkait dugaan pelanggaran

Tahun 1999 Jo. Pasal 5 Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 

2010 

Saham
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h. Bahwa dengan demikian unsur “wajib diberitahukan 

kepada Komisi selambat

hari sejak tanggal Penggabungan, Peleburan atau 

Pengambilalihan tersebut” tidak dipenuhi oleh 

Kospin JASA; --------------------------------

i. Bahwa Pasal 6 PP No. 57/2010 berbunyi se

berikut: “Dalam hal Pelaku Usaha tidak 

menyampaikan pemberitahuan secara tertulis 

sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat (1) dan 

ayat (3), Pelaku Usaha d

denda administratif sebesar Rp. 1.000.000.000,00 

(satu miliar rupiah) unt

dengan ketentuan denda administratif secara 

keseluruhan paling tinggi sebesar 

Rp. 25.000.000.000,00 (dua puluh lima miliar 

rupiah)”; --------------------------------

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

sanksi terhadap pelaku usaha yang melakukan 

keterlambatan pemberitahuan Penggabungan, 

Peleburan, Pengambilalihan kepada KPPU;

k. Bahwa dengan mengacu kepada fakta sebagaimana 

diuraikan diatas, Kospin JASA

melakukan pemberitahuan kepada KPPU selama 19 

(sembilan belas) hari kerja sehingga patut 

dijatuhkan denda administratif paling tinggi sebesar 

Rp 19.000.000.000,00 (

KESIMPULAN DAN REKOMENDASI  --------------------------------

Berdasarkan verifikasi, klarifikasi, penelitian, analisis dan 

penilaian, maka dapat disimpulkan bahwa Laporan Hasil 

Penyelidikan layak untuk masuk ke Tahap Sidang Majelis Komisi 

terkait dugaan pelanggaran Pasal 29 Undang

Tahun 1999 Jo. Pasal 5 Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 

2010  Terkait Keterlambatan Pemberitah

Saham (Akuisisi) PT ATU Oleh Kospin JASA

SALINAN 

Bahwa dengan demikian unsur “wajib diberitahukan 

kepada Komisi selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) 

hari sejak tanggal Penggabungan, Peleburan atau 

Pengambilalihan tersebut” tidak dipenuhi oleh 

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

Bahwa Pasal 6 PP No. 57/2010 berbunyi sebagai 

Dalam hal Pelaku Usaha tidak 

menyampaikan pemberitahuan secara tertulis 

sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat (1) dan 

ayat (3), Pelaku Usaha dikenakan sanksi berupa 

denda administratif sebesar Rp. 1.000.000.000,00 

(satu miliar rupiah) untuk setiap hari keterlambatan, 

dengan ketentuan denda administratif secara 

keseluruhan paling tinggi sebesar 

Rp. 25.000.000.000,00 (dua puluh lima miliar 

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

Bahwa Pasal 6 PP No. 57/2010 mengatur mengenai 

rhadap pelaku usaha yang melakukan 

keterlambatan pemberitahuan Penggabungan, 

Peleburan, Pengambilalihan kepada KPPU; ------------ 

Bahwa dengan mengacu kepada fakta sebagaimana 

Kospin JASA telah terlambat 

melakukan pemberitahuan kepada KPPU selama 19 

) hari kerja sehingga patut 

dijatuhkan denda administratif paling tinggi sebesar 

Rp 19.000.000.000,00 (sembilan belas miliar rupiah); 

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

verifikasi, klarifikasi, penelitian, analisis dan 

dapat disimpulkan bahwa Laporan Hasil 

Penyelidikan layak untuk masuk ke Tahap Sidang Majelis Komisi 

Pasal 29 Undang-Undang Nomor 5 

Tahun 1999 Jo. Pasal 5 Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 

Keterlambatan Pemberitahuan Pengambilalihan

Kospin JASA; -------------------------- 

Bahwa dengan demikian unsur “wajib diberitahukan 

) 

hari sejak tanggal Penggabungan, Peleburan atau 

Pengambilalihan tersebut” tidak dipenuhi oleh 

  

bagai 

Dalam hal Pelaku Usaha tidak 

menyampaikan pemberitahuan secara tertulis 

sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat (1) dan 

kenakan sanksi berupa 

denda administratif sebesar Rp. 1.000.000.000,00 

uk setiap hari keterlambatan, 

dengan ketentuan denda administratif secara 

keseluruhan paling tinggi sebesar                                     

Rp. 25.000.000.000,00 (dua puluh lima miliar 

  

Bahwa Pasal 6 PP No. 57/2010 mengatur mengenai 

rhadap pelaku usaha yang melakukan 

keterlambatan pemberitahuan Penggabungan, 

  

Bahwa dengan mengacu kepada fakta sebagaimana 

telah terlambat 

melakukan pemberitahuan kepada KPPU selama 19 

) hari kerja sehingga patut 

dijatuhkan denda administratif paling tinggi sebesar 

  

 

verifikasi, klarifikasi, penelitian, analisis dan 

dapat disimpulkan bahwa Laporan Hasil 

Penyelidikan layak untuk masuk ke Tahap Sidang Majelis Komisi 

Nomor 5 

Tahun 1999 Jo. Pasal 5 Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 

uan Pengambilalihan 

  



 

1.15. Bahwa telah diperoleh alat bukti yang cukup terhadap dugaan 

pelanggaran Pasal 29 UU No

57/2010 yang dilakukan oleh 

2. Menimbang bahwa pada Sidang Ma

2018, Terlapor menyerahkan Tanggapan terhadap Laporan 

Keterlambatan Pemberitahuan yang pada pokoknya berisi hal

sebagai berikut (

Sebelum Terlapor

sebagaimana perkara 

terlebih dahulu akan menyampaikan hal

Pengambilalihan Saham 

Terlapor adalah sebagai berikut  :

DASAR : --------------------------------

 Undang

 Peraturan Pelaksana Nomor 9 tahun 1995 tentang Pelaksanaan 
Kegiatan Usaha Simpan Pinjam;

 Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah 
Republik Indonesia Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri 
Koperasi dan Usaha 
15/PER/M.KUKM/IX/2015 Tentang Usaha Simpan Pinjam Oleh 
Koperasi;

 Keputusan Rapat Anggota Tahunan untuk Tahun buku 2017 
yang dilaksanakan pada tanggal 10 Maret 2018;

 Perubahan Anggaran Dasar Koperasi Simpan Pinjam JASA yang 
terakhir
Pekalongan dan Anggaran Rumah Tangga Koperasi Simpan 
Pinjam JASA dalam Surat Keputusan Nomor : 
68/Sekr.Peng/E/Js/III/2017 tertanggal 18 Maret 2017;

 Peraturan
Rapat Pl

TERLAPOR :

2.1 Bahwa

Koperasi yang bergerak dalam bidang Simpan Pinjam, 

sebagaimana Keputusan Kepala Direktorat Koperasi Propinsi 

Jawa Tengah Tentang Pengesahan Kope

Hukum No. 028/DK.11/D.1

Hukum : 8516/BH/VI, dengan Perubahan Anggaran Dasar yang 

terakhir dibuat oleh dan dihadapan 

Notaris di Pekalongan yaitu 

Khusus Peru
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Bahwa telah diperoleh alat bukti yang cukup terhadap dugaan 

pelanggaran Pasal 29 UU Nomor 5 

57/2010 yang dilakukan oleh Kospin JASA

Menimbang bahwa pada Sidang Majelis Komisi tanggal 

, Terlapor menyerahkan Tanggapan terhadap Laporan 

Keterlambatan Pemberitahuan yang pada pokoknya berisi hal

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

Terlapor memberikan Tanggapan atas Dugaan Pelanggaran 

ana perkara a-quo, maka dalam kesempatan ini Terlapor 

terlebih dahulu akan menyampaikan hal-

Pengambilalihan Saham (Akuisisi) PT. Asuransi Takaful Umum oleh 

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

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

Undang-undang Nomor 25 tahun 1992 tentang Perkoperasian;

Peraturan Pelaksana Nomor 9 tahun 1995 tentang Pelaksanaan 
Kegiatan Usaha Simpan Pinjam; 

Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah 
Republik Indonesia Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri 
Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 
15/PER/M.KUKM/IX/2015 Tentang Usaha Simpan Pinjam Oleh 
Koperasi; 

Keputusan Rapat Anggota Tahunan untuk Tahun buku 2017 
yang dilaksanakan pada tanggal 10 Maret 2018;

Perubahan Anggaran Dasar Koperasi Simpan Pinjam JASA yang 
terakhir dibuat oleh MUHAMMAD SAUKI, SH Notaris di 
Pekalongan dan Anggaran Rumah Tangga Koperasi Simpan 
Pinjam JASA dalam Surat Keputusan Nomor : 
68/Sekr.Peng/E/Js/III/2017 tertanggal 18 Maret 2017;

Peraturan-peraturan Khusus termasuk pula Hasil Keputusan 
Rapat Pleno Pengurus Koperasi Simpan Pinjam JASA;

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

Bahwa, Terlapor adalah Badan Usaha yang berbadan hukum 

Koperasi yang bergerak dalam bidang Simpan Pinjam, 

sebagaimana Keputusan Kepala Direktorat Koperasi Propinsi 

Jawa Tengah Tentang Pengesahan Kope

Hukum No. 028/DK.11/D.1-b/III/74 dengan Nomor Badan 

Hukum : 8516/BH/VI, dengan Perubahan Anggaran Dasar yang 

terakhir dibuat oleh dan dihadapan 

Notaris di Pekalongan yaitu Pernyataan Keputusan Rapat Anggota 

Khusus Perubahan Anggaran Dasar Koperasi Simpan Pinjam Jasa

SALINAN 

Bahwa telah diperoleh alat bukti yang cukup terhadap dugaan 

 Tahun1999 jo. Pasal 5 PP No. 

Kospin JASA. --------------------------- 

jelis Komisi tanggal 16 Agustus 

, Terlapor menyerahkan Tanggapan terhadap Laporan 

Keterlambatan Pemberitahuan yang pada pokoknya berisi hal-hal 

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

memberikan Tanggapan atas Dugaan Pelanggaran 

, maka dalam kesempatan ini Terlapor 

-ikhwal yang berkaitan dengan 

PT. Asuransi Takaful Umum oleh 

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

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

un 1992 tentang Perkoperasian; 

Peraturan Pelaksana Nomor 9 tahun 1995 tentang Pelaksanaan 
  

Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah 
Republik Indonesia Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri 

Kecil dan Menengah Nomor 
15/PER/M.KUKM/IX/2015 Tentang Usaha Simpan Pinjam Oleh 

Keputusan Rapat Anggota Tahunan untuk Tahun buku 2017 
yang dilaksanakan pada tanggal 10 Maret 2018; 

Perubahan Anggaran Dasar Koperasi Simpan Pinjam JASA yang 
dibuat oleh MUHAMMAD SAUKI, SH Notaris di 

Pekalongan dan Anggaran Rumah Tangga Koperasi Simpan 
Pinjam JASA dalam Surat Keputusan Nomor : 
68/Sekr.Peng/E/Js/III/2017 tertanggal 18 Maret 2017; 

peraturan Khusus termasuk pula Hasil Keputusan 
eno Pengurus Koperasi Simpan Pinjam JASA; 

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

, Terlapor adalah Badan Usaha yang berbadan hukum 

Koperasi yang bergerak dalam bidang Simpan Pinjam, 

sebagaimana Keputusan Kepala Direktorat Koperasi Propinsi 

Jawa Tengah Tentang Pengesahan Koperasi sebagai Badan 

b/III/74 dengan Nomor Badan 

Hukum : 8516/BH/VI, dengan Perubahan Anggaran Dasar yang 

terakhir dibuat oleh dan dihadapan Muhammad Sauki, SH 

Pernyataan Keputusan Rapat Anggota 

bahan Anggaran Dasar Koperasi Simpan Pinjam Jasa

Bahwa telah diperoleh alat bukti yang cukup terhadap dugaan 

Pasal 5 PP No. 

  

Agustus 

, Terlapor menyerahkan Tanggapan terhadap Laporan 

hal 

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

memberikan Tanggapan atas Dugaan Pelanggaran 

, maka dalam kesempatan ini Terlapor 

ikhwal yang berkaitan dengan 

PT. Asuransi Takaful Umum oleh 

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

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

Peraturan Pelaksana Nomor 9 tahun 1995 tentang Pelaksanaan 

Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah 
Republik Indonesia Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri 

Kecil dan Menengah Nomor 
15/PER/M.KUKM/IX/2015 Tentang Usaha Simpan Pinjam Oleh 

Keputusan Rapat Anggota Tahunan untuk Tahun buku 2017 

Perubahan Anggaran Dasar Koperasi Simpan Pinjam JASA yang 
dibuat oleh MUHAMMAD SAUKI, SH Notaris di 

Pekalongan dan Anggaran Rumah Tangga Koperasi Simpan 
Pinjam JASA dalam Surat Keputusan Nomor : 

peraturan Khusus termasuk pula Hasil Keputusan 

 

, Terlapor adalah Badan Usaha yang berbadan hukum 

Koperasi yang bergerak dalam bidang Simpan Pinjam, 

sebagaimana Keputusan Kepala Direktorat Koperasi Propinsi 

rasi sebagai Badan 

b/III/74 dengan Nomor Badan 

Hukum : 8516/BH/VI, dengan Perubahan Anggaran Dasar yang 

, SH 

Pernyataan Keputusan Rapat Anggota 

bahan Anggaran Dasar Koperasi Simpan Pinjam Jasa 



 

Nomor 20 tanggal 11 April 2016 yang telah dilaporkan kepada 

Kementrian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik 

Indonesia serta telah dicatat dalam buku Daftar Umum Koperasi 

yang di

tanggal 21 April 2016;

2.2 Bahwa, Koperasi Simpan Pinjam JASA (

Terlapor) adalah sebagaimana 

segala bentuk produknya dari Anggota, oleh Anggota dan untuk 

Anggota, termasuk pula se

Terlapor;

2.3 Bahwa, 

 Pasal 44 ayat 3 Undang
Perkoperasian disebutkan : “Pelaksanaan Kegiatan Usaha 
Simpan Pinjam oleh Koperasi diatur lebih lanjut dengan 
Peraturan Pemerintah.”

 Pasal
1995 Tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam, 
disebutkan : “Mengembangkan dana tabungan melalui sarana 
investasi lainnya.”;

 Anggaran Dasar Terlapor Pasal 3 ayat 5 disebutkan : 
“Menyelenggaran usa
kemajuan dan pengembangan 
bertentangan dengan Undang
KOSPIN JASA

 Anggaran Rumah Tangga Terlapor Pasal 9 disebutkan : 
“Kospin JASA
bermanfaat bagi kepentingan anggota, sepanjang tidak 
mengganggu usaha pokok 
dengan ketentuan yang berlaku, seperti antara lain : 
a. 

b. 
 

2.4 Bahwa, Pengurus guna melaksanakan amanat Anggaran Dasar 

dan Anggaran Rumah Tangga tersebut, maka Pengurus telah 

melakukan Rapat Pleno pada hari Sabtu Tanggal 05 Agustus 2017 

bertempat di Hotel Aston Jakarta yang melah

yang salah satunya adalah 

Asuransi Umum Takaful bisa disetujui”

lagi dalam Rapat Pleno pada hari Kamis tanggal 19 Oktober 2017 

yang memutuskan salah satunya adalah “Menyetujui 
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Nomor 20 tanggal 11 April 2016 yang telah dilaporkan kepada 

Kementrian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik 

Indonesia serta telah dicatat dalam buku Daftar Umum Koperasi 

yang disediakan untuk itu dengan Nomor

tanggal 21 April 2016; --------------------------------

Bahwa, Koperasi Simpan Pinjam JASA (

Terlapor) adalah sebagaimana Koperasi

segala bentuk produknya dari Anggota, oleh Anggota dan untuk 

Anggota, termasuk pula segala bentuk pelayanannya dari 

Terlapor; ----------------------------------------------------------------

Bahwa, berdasarkan  --------------------------------

Pasal 44 ayat 3 Undang-undang No. 25 tahun 1992 tentang 
Perkoperasian disebutkan : “Pelaksanaan Kegiatan Usaha 
Simpan Pinjam oleh Koperasi diatur lebih lanjut dengan 
Peraturan Pemerintah.” 

Pasal 22 ayat 1 huruf c Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 
1995 Tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam, 
disebutkan : “Mengembangkan dana tabungan melalui sarana 
investasi lainnya.”; 

Anggaran Dasar Terlapor Pasal 3 ayat 5 disebutkan : 
“Menyelenggaran usaha-usaha lain di bidang Keuangan untuk 
kemajuan dan pengembangan 
bertentangan dengan Undang
KOSPIN JASA” ;  

Anggaran Rumah Tangga Terlapor Pasal 9 disebutkan : 
Kospin JASA menyelenggaran bentuk usaha lain ya

bermanfaat bagi kepentingan anggota, sepanjang tidak 
mengganggu usaha pokok Kospin JASA
dengan ketentuan yang berlaku, seperti antara lain : 
a. Penyertaan modal pada Badan Usaha atau Lembaga 

Koperasi lain;  
b.  Mendirikan anak usaha lain dan atau jasa keuangan lain;

Bahwa, Pengurus guna melaksanakan amanat Anggaran Dasar 

dan Anggaran Rumah Tangga tersebut, maka Pengurus telah 

melakukan Rapat Pleno pada hari Sabtu Tanggal 05 Agustus 2017 

bertempat di Hotel Aston Jakarta yang melah

yang salah satunya adalah “Upaya mengakuisisi maskapi 

Asuransi Umum Takaful bisa disetujui”

lagi dalam Rapat Pleno pada hari Kamis tanggal 19 Oktober 2017 

yang memutuskan salah satunya adalah “Menyetujui 

SALINAN 

Nomor 20 tanggal 11 April 2016 yang telah dilaporkan kepada 

Kementrian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik 

Indonesia serta telah dicatat dalam buku Daftar Umum Koperasi 

engan Nomor: 124/Lap-PAD/IV/2016 

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

Bahwa, Koperasi Simpan Pinjam JASA (KOSPIN JASA – i.c. 

Koperasi pada umumnya, yaitu 

segala bentuk produknya dari Anggota, oleh Anggota dan untuk 

gala bentuk pelayanannya dari 

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

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

undang No. 25 tahun 1992 tentang 
Perkoperasian disebutkan : “Pelaksanaan Kegiatan Usaha 
Simpan Pinjam oleh Koperasi diatur lebih lanjut dengan 

22 ayat 1 huruf c Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 
1995 Tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam, 
disebutkan : “Mengembangkan dana tabungan melalui sarana 

Anggaran Dasar Terlapor Pasal 3 ayat 5 disebutkan : 
usaha lain di bidang Keuangan untuk 

kemajuan dan pengembangan KOSPIN JASA yang tidak 
bertentangan dengan Undang-undang, Azas, dan Tujuan 

Anggaran Rumah Tangga Terlapor Pasal 9 disebutkan : 
menyelenggaran bentuk usaha lain yang 

bermanfaat bagi kepentingan anggota, sepanjang tidak 
Kospin JASA dan tidak bertentangan 

dengan ketentuan yang berlaku, seperti antara lain :  
Penyertaan modal pada Badan Usaha atau Lembaga 

aha lain dan atau jasa keuangan lain; 

Bahwa, Pengurus guna melaksanakan amanat Anggaran Dasar 

dan Anggaran Rumah Tangga tersebut, maka Pengurus telah 

melakukan Rapat Pleno pada hari Sabtu Tanggal 05 Agustus 2017 

bertempat di Hotel Aston Jakarta yang melahirkan keputusan 

“Upaya mengakuisisi maskapi 

Asuransi Umum Takaful bisa disetujui” dan kemudian dipertegas 

lagi dalam Rapat Pleno pada hari Kamis tanggal 19 Oktober 2017 

yang memutuskan salah satunya adalah “Menyetujui 

Nomor 20 tanggal 11 April 2016 yang telah dilaporkan kepada 

Kementrian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik 

Indonesia serta telah dicatat dalam buku Daftar Umum Koperasi 

PAD/IV/2016 

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

i.c. 

pada umumnya, yaitu 

segala bentuk produknya dari Anggota, oleh Anggota dan untuk 

gala bentuk pelayanannya dari 

-------  

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

undang No. 25 tahun 1992 tentang 
Perkoperasian disebutkan : “Pelaksanaan Kegiatan Usaha 
Simpan Pinjam oleh Koperasi diatur lebih lanjut dengan 

22 ayat 1 huruf c Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 
1995 Tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam, 
disebutkan : “Mengembangkan dana tabungan melalui sarana 

Anggaran Dasar Terlapor Pasal 3 ayat 5 disebutkan : 
usaha lain di bidang Keuangan untuk 

yang tidak 
undang, Azas, dan Tujuan 

Anggaran Rumah Tangga Terlapor Pasal 9 disebutkan : 
ng 

bermanfaat bagi kepentingan anggota, sepanjang tidak 
dan tidak bertentangan 

Penyertaan modal pada Badan Usaha atau Lembaga 

Bahwa, Pengurus guna melaksanakan amanat Anggaran Dasar 

dan Anggaran Rumah Tangga tersebut, maka Pengurus telah 

melakukan Rapat Pleno pada hari Sabtu Tanggal 05 Agustus 2017 

irkan keputusan 

“Upaya mengakuisisi maskapi 

dan kemudian dipertegas 

lagi dalam Rapat Pleno pada hari Kamis tanggal 19 Oktober 2017 

yang memutuskan salah satunya adalah “Menyetujui 



 

pengambilali

100 %

2.5 Bahwa, adapun tanggapan dari Terlapor tersebut adalah sebagai 

berikut  :

2.5.1 

2.5.2 

2.5.3 
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pengambilalihan saham Asuransi Umum Takaful sebanyak       

100 %;  ----------------------------------------------------------------

Bahwa, adapun tanggapan dari Terlapor tersebut adalah sebagai 

berikut  : --------------------------------

 Bahwa, Terlapor selalu berpedoman pada 

Corporate Citizen”  yang sangat menjunjung tinggi asas 

kepatuhan dan tunduk pada 

perundangan-undangan yang berlaku, termasuk pula 

tunduk kepada ketentuan Undang

tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan 

Persaingan Usaha Tidak Sehat, serta Peraturan 

Pemerintahnya Nomor 

Penggabungan atau Peleburan Badan Usaha dan 

Pengambilalihan Saham Perusahaan Yang Dapat 

Mengakibatkan Terjadinya Pratik Monopoli dan 

Persaingan Usaha Tidak Sehat;

 Bahwa, hal ini terlihat dari fakta dimana Terlapor 

langsung memenuhi Surat Panggilan dari Sekretari

Komisi (KPPU) Nomor : 126/DH/P/V/

Mei 2018 untuk memberikan keterangan kepada Tim 

Penegakan Hukum KPPU pada hari Senin tanggal 14 Mei 

2018 dan dilanjutkan dengan investigasi kepada Terlapor 

dengan menyerahkan dokumen

diperlukan untuk itu; --------------------------------

 Bahwa, ketika Tim Penegakan Hukum KPPU 

memberitahukan adanya Dugaan Keterlambatan 

Pemberitahuan Pengambilalihan Saham (Akuisisi)         

PT Asuransi Takaful Umum oleh Terlapor, maka ketika 

itu Terlapor merasa kaget, karena sepengetahuan 

Terlapor regulasi Undang-undang No. 5 tahun 1999 jo 

Peraturan Pemerintah No. 57 tahun 2010 tidak berlaku 

untuk Badan Hukum Koperasi sebagaimana ciri Koperasi 

pada umumnya bahwa produk dan pelayanannya dari, 

oleh dan Untuk Anggota; Hal ini juga didukung keti

proses Akuisisi tersebut melalui Notaris maupun OJK 

sama sekali tidak menginformasikan atau memberikan 

SALINAN 

si Umum Takaful sebanyak       

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

Bahwa, adapun tanggapan dari Terlapor tersebut adalah sebagai 

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

Bahwa, Terlapor selalu berpedoman pada “Good 

yang sangat menjunjung tinggi asas 

kepatuhan dan tunduk pada segala ketentuan 

undangan yang berlaku, termasuk pula 

tunduk kepada ketentuan Undang-undang Nomor 5 

tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan 

Persaingan Usaha Tidak Sehat, serta Peraturan 

 57 tahun 2010 tentang 

ungan atau Peleburan Badan Usaha dan 

Pengambilalihan Saham Perusahaan Yang Dapat 

Mengakibatkan Terjadinya Pratik Monopoli dan 

Persaingan Usaha Tidak Sehat; ---------------------------------

Bahwa, hal ini terlihat dari fakta dimana Terlapor 

langsung memenuhi Surat Panggilan dari Sekretariat 

Komisi (KPPU) Nomor : 126/DH/P/V/2018 tertanggal 08 

Mei 2018 untuk memberikan keterangan kepada Tim 

Penegakan Hukum KPPU pada hari Senin tanggal 14 Mei 

2018 dan dilanjutkan dengan investigasi kepada Terlapor 

dengan menyerahkan dokumen-dokumen yang 

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

Bahwa, ketika Tim Penegakan Hukum KPPU 

memberitahukan adanya Dugaan Keterlambatan 

mbilalihan Saham (Akuisisi)         

Takaful Umum oleh Terlapor, maka ketika 

itu Terlapor merasa kaget, karena sepengetahuan 

undang No. 5 tahun 1999 jo 

Peraturan Pemerintah No. 57 tahun 2010 tidak berlaku 

untuk Badan Hukum Koperasi sebagaimana ciri Koperasi 

pada umumnya bahwa produk dan pelayanannya dari, 

oleh dan Untuk Anggota; Hal ini juga didukung ketika 

proses Akuisisi tersebut melalui Notaris maupun OJK 

sama sekali tidak menginformasikan atau memberikan 

si Umum Takaful sebanyak       

--------  

Bahwa, adapun tanggapan dari Terlapor tersebut adalah sebagai 

------  

“Good 

yang sangat menjunjung tinggi asas 

segala ketentuan 

undangan yang berlaku, termasuk pula 

5 

tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan 

Persaingan Usaha Tidak Sehat, serta Peraturan 

57 tahun 2010 tentang 

ungan atau Peleburan Badan Usaha dan 

Pengambilalihan Saham Perusahaan Yang Dapat 

Mengakibatkan Terjadinya Pratik Monopoli dan 

-  

Bahwa, hal ini terlihat dari fakta dimana Terlapor 

at 

tertanggal 08 

Mei 2018 untuk memberikan keterangan kepada Tim 

Penegakan Hukum KPPU pada hari Senin tanggal 14 Mei 

2018 dan dilanjutkan dengan investigasi kepada Terlapor 

dokumen yang 

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

Bahwa, ketika Tim Penegakan Hukum KPPU 

memberitahukan adanya Dugaan Keterlambatan 

mbilalihan Saham (Akuisisi)         

Takaful Umum oleh Terlapor, maka ketika 

itu Terlapor merasa kaget, karena sepengetahuan 

undang No. 5 tahun 1999 jo 

Peraturan Pemerintah No. 57 tahun 2010 tidak berlaku 

untuk Badan Hukum Koperasi sebagaimana ciri Koperasi 

pada umumnya bahwa produk dan pelayanannya dari, 

ka 

proses Akuisisi tersebut melalui Notaris maupun OJK 

sama sekali tidak menginformasikan atau memberikan 



 

2.5.4 

2.5.5 

2.5.6 

OBYEK PERKARA

2.6 Bahwa, Keterlambatan Pemberitahuan dalam Pengambilalihan 

(Akuisisi)

Terlapor selama 19 (

20 Februari 2018 sampai dengan tanggal 16 Maret 2018, dengan 
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saran atas adanya regulasi yang menyangkut Larangan 

Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat dan 

Penggabungan atau Peleburan Badan Usaha dan 

Pengambilalihan Saham Perusahaan Yang Dapat 

Mengakibatkan Terjadinya Pratik Monopoli dan 

Persaingan Usaha Tidak Sehat;

 Bahwa, guna menindaklanjuti pemberitahuan dari KPPU 

tersebut, sebagai tindakan korektif, Terlapor pada tanggal 

16 Maret 2018 telah menya

pengambilalihan saham PT Asuransi Takaful Umum 

kepada Komisi Pengawas Persaingan Usaha dengan 

Nomor Registrasi A1 11 18, dimana kemudian berkas 

notifikasi dinyatakan lengkap oleh Komisi Pengawas 

Persaingan Usaha pada tanggal 16 Maret 

 Bahwa, dari uraian fakta dan kronologis diatas secara 

sangat jelas bahwa Terlapor 

kepatuhan dan kerjasama yang sangat tinggi terhadap 

mekanisme notifikasi pengambilalihan perusahaan 

kepada Komisi Pengawas Persaingan Usaha. 

sekali tidak terlihat upaya untuk menunda

bahkan menyembunyikan fakta

dengan pengambilalihan saham PT Asuransi Takaful 

Umum oleh Terlapor; --------------------------------

 Bahwa, dengan demikian jelas tertundanya 

pemberitahuan kepada Komisi P

Usaha terjadi bukan karena kesengajaan ataupun karena 

adanya itikad tidak baik dari Terlapor untuk menutup

nutupi pengambilalihan PT Asuransi Takaful Umum 

tersebut, melainkan lebih karena Koperasi adalah yang 

dikecualikan terhadap Undang

jo PP No. 57 tahun 2010 (vide Pasal 50 huruf i)

OBYEK PERKARA : ----------------------------------------------------------------

Bahwa, Keterlambatan Pemberitahuan dalam Pengambilalihan 

(Akuisisi) Saham Perusahaan PT Asuransi Takaful Umum oleh 

Terlapor selama 19 (sembilan belas

20 Februari 2018 sampai dengan tanggal 16 Maret 2018, dengan 

SALINAN 

saran atas adanya regulasi yang menyangkut Larangan 

Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat dan 

Penggabungan atau Peleburan Badan Usaha dan 

Pengambilalihan Saham Perusahaan Yang Dapat 

Mengakibatkan Terjadinya Pratik Monopoli dan 

Persaingan Usaha Tidak Sehat; ---------------------------------

Bahwa, guna menindaklanjuti pemberitahuan dari KPPU 

tersebut, sebagai tindakan korektif, Terlapor pada tanggal 

16 Maret 2018 telah menyampaikan pemberitahuan

pengambilalihan saham PT Asuransi Takaful Umum 

kepada Komisi Pengawas Persaingan Usaha dengan 

Nomor Registrasi A1 11 18, dimana kemudian berkas 

notifikasi dinyatakan lengkap oleh Komisi Pengawas 

Persaingan Usaha pada tanggal 16 Maret 2018; -------------

Bahwa, dari uraian fakta dan kronologis diatas secara 

sangat jelas bahwa Terlapor telah menunjukkan tingkat 

kepatuhan dan kerjasama yang sangat tinggi terhadap 

mekanisme notifikasi pengambilalihan perusahaan 

kepada Komisi Pengawas Persaingan Usaha. Disini sama 

sekali tidak terlihat upaya untuk menunda-nunda atau 

bahkan menyembunyikan fakta-fakta yang ada terkait 

dengan pengambilalihan saham PT Asuransi Takaful 

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

Bahwa, dengan demikian jelas tertundanya 

pemberitahuan kepada Komisi Pengawas Persaingan 

Usaha terjadi bukan karena kesengajaan ataupun karena 

itikad tidak baik dari Terlapor untuk menutup-

nutupi pengambilalihan PT Asuransi Takaful Umum 

tersebut, melainkan lebih karena Koperasi adalah yang 

dikecualikan terhadap Undang-undang No. 5 tahun 1999 

(vide Pasal 50 huruf i); -------------

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

Bahwa, Keterlambatan Pemberitahuan dalam Pengambilalihan 

Saham Perusahaan PT Asuransi Takaful Umum oleh 

bilan belas) hari terhitung sejak tanggal 

20 Februari 2018 sampai dengan tanggal 16 Maret 2018, dengan 

saran atas adanya regulasi yang menyangkut Larangan 

Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat dan 

Penggabungan atau Peleburan Badan Usaha dan 

Pengambilalihan Saham Perusahaan Yang Dapat 

Mengakibatkan Terjadinya Pratik Monopoli dan 

-  

Bahwa, guna menindaklanjuti pemberitahuan dari KPPU 

tersebut, sebagai tindakan korektif, Terlapor pada tanggal 

pemberitahuan 

pengambilalihan saham PT Asuransi Takaful Umum 

kepada Komisi Pengawas Persaingan Usaha dengan 

Nomor Registrasi A1 11 18, dimana kemudian berkas 

notifikasi dinyatakan lengkap oleh Komisi Pengawas 

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

Bahwa, dari uraian fakta dan kronologis diatas secara 

menunjukkan tingkat 

kepatuhan dan kerjasama yang sangat tinggi terhadap 

mekanisme notifikasi pengambilalihan perusahaan 

Disini sama 

nunda atau 

fakta yang ada terkait 

dengan pengambilalihan saham PT Asuransi Takaful 

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

Bahwa, dengan demikian jelas tertundanya 

engawas Persaingan 

Usaha terjadi bukan karena kesengajaan ataupun karena 

-

nutupi pengambilalihan PT Asuransi Takaful Umum 

tersebut, melainkan lebih karena Koperasi adalah yang 

undang No. 5 tahun 1999 

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

 

Bahwa, Keterlambatan Pemberitahuan dalam Pengambilalihan 

Saham Perusahaan PT Asuransi Takaful Umum oleh 

g sejak tanggal 

20 Februari 2018 sampai dengan tanggal 16 Maret 2018, dengan 



 

nilai transaksi sesuai dengan Perjanjian Jual Beli Saham 

Bersyarat tertanggal 27 Oktober 2

(tujuh milyat 

2.7 Bahwa, Terlapor diduga telah melanggar Ketentuan Pasal 29 

Undang

Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, serta Peraturan 

Pemerintahnya No. 57 tahun 2010 tentang Penggabungan atau 

Peleburan Badan Usaha

Yang Dapat Mengakibatkan Terjadinya Pratik Monopoli dan 

Persaingan Usaha Tidak Sehat;

2.8 Bahwa, Terlapor telah melakukan akuisisi / transaksi 

pengambilalihan Saham terhadap PT Asuransi Takaful Umum 

pada tanggal 08 Januar

dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor : AHU

AH.01.03.0008166 tanggal 10 Januari 2018;

2.9 Bahwa, pada tanggal 08 Januari 2018 telah terjad

beli saham PT

50.000 (

sebesar Rp. 50.000.000.000,00 (

nilai nominal yang ada;

2.10 Bahwa, Terlapor mengambilalih

Rp. 47.500.000.000,

rupiah

Rp. 1.250.000.000,

dan Bahroji sebanyak 2,5% 

(satu miliar dua ratus lima puluh ju

milik PT Asuransi Takaful Umum;

2.11 Bahwa, atas pengambilalihan saham tersebut, KPPU melalui 

Direktorat Merger menyampaikan surat kepada Terlapor terkait 

dengan kewajiban menyampaikan pemberitahuan kepada KPPU 

dan diterima oleh Ter

TENTANG KETERLAMBATAN PEMBERITAHUAN KEPADA KOMISI

2.12 Bahwa, Pasal 29 Undang

5 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2010 pada 

dasarnya mengatur mengenai waktu pemberitahuan diman

Penggabungan Badan Usaha, Peleburan Badan Usaha, atau 
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nilai transaksi sesuai dengan Perjanjian Jual Beli Saham 

Bersyarat tertanggal 27 Oktober 2017 sebesar Rp 7.000.000.000,

ujuh milyat rupiah) sesuai dengan nilai pasar ketika itu;

Bahwa, Terlapor diduga telah melanggar Ketentuan Pasal 29 

Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang 

Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, serta Peraturan 

Pemerintahnya No. 57 tahun 2010 tentang Penggabungan atau 

Peleburan Badan Usaha dan Pengambilalihan Saham Perusahaan 

Yang Dapat Mengakibatkan Terjadinya Pratik Monopoli dan 

Persaingan Usaha Tidak Sehat; --------------------------------

Bahwa, Terlapor telah melakukan akuisisi / transaksi 

pengambilalihan Saham terhadap PT Asuransi Takaful Umum 

pada tanggal 08 Januari 2018, dan telah mendapat Pengesahan 

dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor : AHU

AH.01.03.0008166 tanggal 10 Januari 2018;

Bahwa, pada tanggal 08 Januari 2018 telah terjad

beli saham PT Asuransi Takaful Umum kepada Terlapor 

50.000 (lima puluh ribu) lembar saham dengan nilai transaksi 

sebesar Rp. 50.000.000.000,00 (lima miliar rupiah

nilai nominal yang ada; --------------------------------

Bahwa, Terlapor mengambilalih

Rp. 47.500.000.000,- (empat puluh

rupiah), M. Andy Arslan Djunaidi 

Rp. 1.250.000.000,- (satu miliar dua ratus lima puluh juta rupiah

dan Bahroji sebanyak 2,5%  saham senilai 

atu miliar dua ratus lima puluh ju

milik PT Asuransi Takaful Umum; --------------------------------

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

TENTANG KETERLAMBATAN PEMBERITAHUAN KEPADA KOMISI

Bahwa, Pasal 29 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 dan Pasal 

5 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2010 pada 

dasarnya mengatur mengenai waktu pemberitahuan diman

Penggabungan Badan Usaha, Peleburan Badan Usaha, atau 

SALINAN 

nilai transaksi sesuai dengan Perjanjian Jual Beli Saham 

017 sebesar Rp 7.000.000.000,-

) sesuai dengan nilai pasar ketika itu; ------------

Bahwa, Terlapor diduga telah melanggar Ketentuan Pasal 29 

Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek 

Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, serta Peraturan 

Pemerintahnya No. 57 tahun 2010 tentang Penggabungan atau 

dan Pengambilalihan Saham Perusahaan 

Yang Dapat Mengakibatkan Terjadinya Pratik Monopoli dan 

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

Bahwa, Terlapor telah melakukan akuisisi / transaksi 

pengambilalihan Saham terhadap PT Asuransi Takaful Umum 

i 2018, dan telah mendapat Pengesahan 

dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor : AHU-

AH.01.03.0008166 tanggal 10 Januari 2018; ---------------------------

Bahwa, pada tanggal 08 Januari 2018 telah terjadi perjanjian jual 

Asuransi Takaful Umum kepada Terlapor sebesar 

) lembar saham dengan nilai transaksi 

lima miliar rupiah) sebagaimana 

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

Bahwa, Terlapor mengambilalih  95%  saham senilai 

empat puluh tujuh miliar lima ratus juta 

 sebanyak 2,5% saham senilai 

atu miliar dua ratus lima puluh juta rupiah) 

saham senilai Rp. 1.250.000.000,-

atu miliar dua ratus lima puluh juta rupiah) dari total saham 

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

Bahwa, atas pengambilalihan saham tersebut, KPPU melalui 

Direktorat Merger menyampaikan surat kepada Terlapor terkait 

dengan kewajiban menyampaikan pemberitahuan kepada KPPU 

lapor pada tanggal 07 Maret 2018; -------------

TENTANG KETERLAMBATAN PEMBERITAHUAN KEPADA KOMISI : ---------  

undang Nomor 5 Tahun 1999 dan Pasal 

5 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2010 pada 

dasarnya mengatur mengenai waktu pemberitahuan dimana 

Penggabungan Badan Usaha, Peleburan Badan Usaha, atau 

nilai transaksi sesuai dengan Perjanjian Jual Beli Saham 

-

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

Bahwa, Terlapor diduga telah melanggar Ketentuan Pasal 29 

Larangan Praktek 

Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, serta Peraturan 

Pemerintahnya No. 57 tahun 2010 tentang Penggabungan atau 

dan Pengambilalihan Saham Perusahaan 

Yang Dapat Mengakibatkan Terjadinya Pratik Monopoli dan 

-----------  

Bahwa, Terlapor telah melakukan akuisisi / transaksi 

pengambilalihan Saham terhadap PT Asuransi Takaful Umum 

i 2018, dan telah mendapat Pengesahan 

-

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

i perjanjian jual 

sebesar 

) lembar saham dengan nilai transaksi 

) sebagaimana 

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

                 

tujuh miliar lima ratus juta 

sebanyak 2,5% saham senilai  

) 

- 

) dari total saham 

--------  

Bahwa, atas pengambilalihan saham tersebut, KPPU melalui 

Direktorat Merger menyampaikan surat kepada Terlapor terkait 

dengan kewajiban menyampaikan pemberitahuan kepada KPPU 

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

 

undang Nomor 5 Tahun 1999 dan Pasal 

5 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2010 pada 

a 

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 

Penggabungan Badan Usaha, Peleburan Badan Usaha, atau 

Pengambilalihan Saham Perusahaan;

2.13 Bahwa, Terlapor diduga terlambat melakukan Pemberitahuan 

kepada KPPU sehubungan dengan Pengambilalihan (Akuisi

PT. Asuransi Takaful Umum, dengan keterlambatan selama

19 (se

Februari 2018 sampai dengan tanggal 16 Maret 2018;

TENTANG PENGECUALIAN DALAM PASAL 50 HURUF 

UNDANG NOMOR 5 TAHUN 1999

2.14 Bahwa, dalam Pasal 50 huruf i Undang

1999 Tentang 

Tidak Sehat, menyatakan : 

“Yang dikecualikan dari ketentuan undang
i. Kegiatan usaha Koperasi
melayani anggotanya.”
 

2.15 Bahwa, Terlapor adalah Badan Usaha yang berbadan hukum 

Koperasi, 

segala bentuk pelayanannya adalah dari Anggota, oleh Anggota, 

untuk Anggota;

2.16 Bahwa, T

Umum tersebut berdasarkan dan melaksanakan Undang

Koperasi dan Peraturan Pemerintah pada umumnya serta 

melaksanakan amanat Anggaran Dasar 

Anggaran Rumah Tangga Koperasi 

Pasal 9 huruf b)

2017 dan tanggal 19 Oktober 2017); 

2.17 Bahwa, pada bulan Juni 2017 sebelum rencana Akuisisi 

PT Asuransi Takaful Umum oleh Terlapor, Terlapor telah 

mengadakan

pemegang otoritas di industry Jasa Keuangan dan mohon saran 

serta langkah

Pengambilalihan PT Asuransi Takaful Umum tersebut;
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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) hari kerja sejak tanggal telah berlaku efektif secara yuridis 

Penggabungan Badan Usaha, Peleburan Badan Usaha, atau 

Pengambilalihan Saham Perusahaan;

Bahwa, Terlapor diduga terlambat melakukan Pemberitahuan 

kepada KPPU sehubungan dengan Pengambilalihan (Akuisi

PT. Asuransi Takaful Umum, dengan keterlambatan selama

sembilan belas) hari kerja, yang dihitung sejak tanggal 20 

Februari 2018 sampai dengan tanggal 16 Maret 2018;

TENTANG PENGECUALIAN DALAM PASAL 50 HURUF 

NOMOR 5 TAHUN 1999: --------------------------------

Bahwa, dalam Pasal 50 huruf i Undang

1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha 

Tidak Sehat, menyatakan :  --------------------------------

“Yang dikecualikan dari ketentuan undang
i. Kegiatan usaha Koperasi yang secara khusus bertujuan untuk 
melayani anggotanya.” 

Bahwa, Terlapor adalah Badan Usaha yang berbadan hukum 

Koperasi, dimana seluruh kegiatan baik pr

segala bentuk pelayanannya adalah dari Anggota, oleh Anggota, 

untuk Anggota; --------------------------------

Bahwa, Terlapor melakukan Pengambilalihan PT Asuransi Takaful 

Umum tersebut berdasarkan dan melaksanakan Undang

Koperasi dan Peraturan Pemerintah pada umumnya serta 

melaksanakan amanat Anggaran Dasar 

Anggaran Rumah Tangga Koperasi 

Pasal 9 huruf b), dan Keputusan Rapat Pleno (tanggal 05 Agustus 

2017 dan tanggal 19 Oktober 2017); 

Bahwa, pada bulan Juni 2017 sebelum rencana Akuisisi 

Asuransi Takaful Umum oleh Terlapor, Terlapor telah 

mengadakan pertemuan dengan OJK yang merupakan lembaga 

pemegang otoritas di industry Jasa Keuangan dan mohon saran 

serta langkah-langkah yang harus dilakukan dalam proses 

Pengambilalihan PT Asuransi Takaful Umum tersebut;

SALINAN 

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 

kerja sejak tanggal telah berlaku efektif secara yuridis 

Penggabungan Badan Usaha, Peleburan Badan Usaha, atau 

Pengambilalihan Saham Perusahaan; ------------------------------------

Bahwa, Terlapor diduga terlambat melakukan Pemberitahuan 

kepada KPPU sehubungan dengan Pengambilalihan (Akuisisi) 

PT. Asuransi Takaful Umum, dengan keterlambatan selama

) hari kerja, yang dihitung sejak tanggal 20 

Februari 2018 sampai dengan tanggal 16 Maret 2018; ---------------

TENTANG PENGECUALIAN DALAM PASAL 50 HURUF (i) UNDANG-

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

Bahwa, dalam Pasal 50 huruf i Undang-undang Nomor 5 Tahun 

Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha 

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

“Yang dikecualikan dari ketentuan undang-undang ini adalah : … 
yang secara khusus bertujuan untuk 

Bahwa, Terlapor adalah Badan Usaha yang berbadan hukum 

dimana seluruh kegiatan baik produknya maupun 

segala bentuk pelayanannya adalah dari Anggota, oleh Anggota, 

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

erlapor melakukan Pengambilalihan PT Asuransi Takaful 

Umum tersebut berdasarkan dan melaksanakan Undang-undang 

Koperasi dan Peraturan Pemerintah pada umumnya serta 

melaksanakan amanat Anggaran Dasar (Vide Pasal 3 ayat 5) dan 

Anggaran Rumah Tangga Koperasi Simpan Pinjam JASA (vide 

, dan Keputusan Rapat Pleno (tanggal 05 Agustus 

2017 dan tanggal 19 Oktober 2017);  ------------------------------------

Bahwa, pada bulan Juni 2017 sebelum rencana Akuisisi 

Asuransi Takaful Umum oleh Terlapor, Terlapor telah 

pertemuan dengan OJK yang merupakan lembaga 

pemegang otoritas di industry Jasa Keuangan dan mohon saran 

langkah yang harus dilakukan dalam proses 

Pengambilalihan PT Asuransi Takaful Umum tersebut; ---------------

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 

kerja sejak tanggal telah berlaku efektif secara yuridis 

Penggabungan Badan Usaha, Peleburan Badan Usaha, atau 

----  

Bahwa, Terlapor diduga terlambat melakukan Pemberitahuan 

si)      

PT. Asuransi Takaful Umum, dengan keterlambatan selama                  

) hari kerja, yang dihitung sejak tanggal 20 

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

-

 

undang Nomor 5 Tahun 

Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha 

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

undang ini adalah : … 
yang secara khusus bertujuan untuk 

Bahwa, Terlapor adalah Badan Usaha yang berbadan hukum 

duknya maupun 

segala bentuk pelayanannya adalah dari Anggota, oleh Anggota, 

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

erlapor melakukan Pengambilalihan PT Asuransi Takaful 

undang 

Koperasi dan Peraturan Pemerintah pada umumnya serta 

dan 

(vide 

, dan Keputusan Rapat Pleno (tanggal 05 Agustus 

----  

Bahwa, pada bulan Juni 2017 sebelum rencana Akuisisi             

Asuransi Takaful Umum oleh Terlapor, Terlapor telah 

pertemuan dengan OJK yang merupakan lembaga 

pemegang otoritas di industry Jasa Keuangan dan mohon saran 

langkah yang harus dilakukan dalam proses 

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



 

2.18 Bahwa, kemudian pada tanggal 26 Februari 20

pengambilalihan dari pemilik lama kepada pemilik baru (i.c. 

Terlapor) tersebut telah mendapat persetujuan dari OJK dengan 

Nomor surat : S

2.19 Bahwa, dasar pertimbangan Terlapor dalam pengambilalihan 

Saham tersebut adalah :

a) Untuk menin
dalam bidang Asuransi khususnya Asuransi Jaminan Kredit 
Anggota (sebagaimana telah dilaksanakan Perjanjian 
Kerjasama Perasuransian antara 
PT 
09/Sekr.Peng/G/J
PKS/010/2018 tertanggal 08 Oktober 2018);

b) Karena Asuransi Takaful Umum tersebut adalah merupakan 
Asuransi Umum Syariah pertama di Indonesia, dan 
merupakan symbol penting pergerakan ekonomi umat, 
sehingga sangat disayangkan jika

c) Melaksanakan Undang
Pemerintah pada umumnya serta melaksanakan amanat 
Anggaran Dasar Koperasi Simpan Pinjam JASA Pasal 3 ayat 5 
dan Anggaran Rumah Tangga Pasal 9 huruf b;

d) Melaksanakan 
2017 dan tanggal 19 Oktober 2017);
 

TENTANG PEMENUHAN UNSUR PASAL 29 UNDANG

TAHUN 1999 JONTO PASAL 5 PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 57 

TAHUN 2010:

2.20 Bahwa, benar telah t

Takaful Umum oleh

2.21 Bahwa, unsur nilai asset atau nilai penjualan yang melebihi 

jumlah tertentu; Hal ini dapat Terlapor sampaikan :

a. Bahwa, Terlapor berdiri sejak tanggal 13 Desember 1973 yang 
notabene

b. Bahwa, anggota Terlapor sudah banyak, dan karenanya telah 
memiliki 137 Kantor Pelayanan yang tersebar di Jawa, Bali 
dan Sumatera;

c. Bahwa, sehingga wajar bila Terlapor pada tahun 2017 telah 
memilik nilai asset sebesar Rp. 6.428.281.480.786,
Penjualan sebesar : Rp. 498.306.150.280,

d. Bahwa, sehingga unsure ini 
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Bahwa, kemudian pada tanggal 26 Februari 20

pengambilalihan dari pemilik lama kepada pemilik baru (i.c. 

Terlapor) tersebut telah mendapat persetujuan dari OJK dengan 

Nomor surat : S-87/NB.2/2018; --------------------------------

Bahwa, dasar pertimbangan Terlapor dalam pengambilalihan 

Saham tersebut adalah : --------------------------------

Untuk meningkatkan pelayanan kepada Anggota Terlapor 
dalam bidang Asuransi khususnya Asuransi Jaminan Kredit 
Anggota (sebagaimana telah dilaksanakan Perjanjian 
Kerjasama Perasuransian antara 
PT ASURANSI TAKAFUL UMUM Nomor : 
09/Sekr.Peng/G/Js/X/2018 dan Nomor : 005/MKT
PKS/010/2018 tertanggal 08 Oktober 2018);
Karena Asuransi Takaful Umum tersebut adalah merupakan 
Asuransi Umum Syariah pertama di Indonesia, dan 
merupakan symbol penting pergerakan ekonomi umat, 
sehingga sangat disayangkan jika
Melaksanakan Undang-undang Koperasi dan Peraturan 
Pemerintah pada umumnya serta melaksanakan amanat 
Anggaran Dasar Koperasi Simpan Pinjam JASA Pasal 3 ayat 5 
dan Anggaran Rumah Tangga Pasal 9 huruf b;
Melaksanakan Keputusan Rapat Pleno (
2017 dan tanggal 19 Oktober 2017);

TENTANG PEMENUHAN UNSUR PASAL 29 UNDANG

TAHUN 1999 JONTO PASAL 5 PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 57 

TAHUN 2010: ----------------------------------------------------------------

Bahwa, benar telah terjadi Pengambilalihan Saham PT

Takaful Umum oleh Terlapor; -- unsur ini 

Bahwa, unsur nilai asset atau nilai penjualan yang melebihi 

jumlah tertentu; Hal ini dapat Terlapor sampaikan :

Bahwa, Terlapor berdiri sejak tanggal 13 Desember 1973 yang 
notabene telah berumur 45 tahun pada 13 Desembe
Bahwa, anggota Terlapor sudah banyak, dan karenanya telah 
memiliki 137 Kantor Pelayanan yang tersebar di Jawa, Bali 
dan Sumatera;   
Bahwa, sehingga wajar bila Terlapor pada tahun 2017 telah 
memilik nilai asset sebesar Rp. 6.428.281.480.786,
Penjualan sebesar : Rp. 498.306.150.280,
Bahwa, sehingga unsure ini Terpenuhi

SALINAN 

Bahwa, kemudian pada tanggal 26 Februari 2018 proses 

pengambilalihan dari pemilik lama kepada pemilik baru (i.c. 

Terlapor) tersebut telah mendapat persetujuan dari OJK dengan 

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

Bahwa, dasar pertimbangan Terlapor dalam pengambilalihan 

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

gkatkan pelayanan kepada Anggota Terlapor 
dalam bidang Asuransi khususnya Asuransi Jaminan Kredit 
Anggota (sebagaimana telah dilaksanakan Perjanjian 
Kerjasama Perasuransian antara KOSPIN JASA dengan         

ASURANSI TAKAFUL UMUM Nomor : 
s/X/2018 dan Nomor : 005/MKT-

PKS/010/2018 tertanggal 08 Oktober 2018); 
Karena Asuransi Takaful Umum tersebut adalah merupakan 
Asuransi Umum Syariah pertama di Indonesia, dan 
merupakan symbol penting pergerakan ekonomi umat, 
sehingga sangat disayangkan jika harus dibubarkan; 

undang Koperasi dan Peraturan 
Pemerintah pada umumnya serta melaksanakan amanat 
Anggaran Dasar Koperasi Simpan Pinjam JASA Pasal 3 ayat 5 
dan Anggaran Rumah Tangga Pasal 9 huruf b; 

Keputusan Rapat Pleno (tanggal 05 Agustus 
2017 dan tanggal 19 Oktober 2017); 

TENTANG PEMENUHAN UNSUR PASAL 29 UNDANG-UNDANG NOMOR 5 

TAHUN 1999 JONTO PASAL 5 PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 57 

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

erjadi Pengambilalihan Saham PT Asuransi 

unsur ini Terpenuhi; -----------------

Bahwa, unsur nilai asset atau nilai penjualan yang melebihi 

jumlah tertentu; Hal ini dapat Terlapor sampaikan : ------------------

Bahwa, Terlapor berdiri sejak tanggal 13 Desember 1973 yang 
telah berumur 45 tahun pada 13 Desember 2018; 

Bahwa, anggota Terlapor sudah banyak, dan karenanya telah 
memiliki 137 Kantor Pelayanan yang tersebar di Jawa, Bali 

Bahwa, sehingga wajar bila Terlapor pada tahun 2017 telah 
memilik nilai asset sebesar Rp. 6.428.281.480.786,- dan nilai 
Penjualan sebesar : Rp. 498.306.150.280,- 

Terpenuhi;   

18 proses 

pengambilalihan dari pemilik lama kepada pemilik baru (i.c. 

Terlapor) tersebut telah mendapat persetujuan dari OJK dengan 

----------  

Bahwa, dasar pertimbangan Terlapor dalam pengambilalihan 

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

gkatkan pelayanan kepada Anggota Terlapor 
dalam bidang Asuransi khususnya Asuransi Jaminan Kredit 
Anggota (sebagaimana telah dilaksanakan Perjanjian 

dengan         
ASURANSI TAKAFUL UMUM Nomor : 

-

Karena Asuransi Takaful Umum tersebut adalah merupakan 
Asuransi Umum Syariah pertama di Indonesia, dan 
merupakan symbol penting pergerakan ekonomi umat, 

undang Koperasi dan Peraturan 
Pemerintah pada umumnya serta melaksanakan amanat 
Anggaran Dasar Koperasi Simpan Pinjam JASA Pasal 3 ayat 5 

tanggal 05 Agustus 

UNDANG NOMOR 5 

TAHUN 1999 JONTO PASAL 5 PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 57 

 

Asuransi 

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

Bahwa, unsur nilai asset atau nilai penjualan yang melebihi 

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

Bahwa, Terlapor berdiri sejak tanggal 13 Desember 1973 yang 

Bahwa, anggota Terlapor sudah banyak, dan karenanya telah 
memiliki 137 Kantor Pelayanan yang tersebar di Jawa, Bali 

Bahwa, sehingga wajar bila Terlapor pada tahun 2017 telah 
lai 



 

2.22 Bahwa, 

Lambatnya 30 (

hal-hal sebagai berikut  : 

 Bahwa, Terlapor menjalan
Peraturan Pemerintah pada umumnya dan melaksanakan 
Anggaran Dasar (Pasal 3 ayat 5) dan Anggaran Rumah Tangga 
(Pasal 9 huruf b), hal itu dilaksanakan demi untuk 
kepentingan Anggota dan usaha

 Bahwa, Terlapor melakuka
tidak menyalahi undang
40 Tahun 2014 Tentang Perasuransian
ayat 1 menyebutkan :
(1)

 Bahwa, Terlapor melakukan pengambilalihan saham tersebut 
semata
Terlapor, termasuk dan tidak terbatas pada jaminan
kre
Kerjasama Perasuransian antara 
PT 
09/Sekr.Peng/G/Js/X/2018 dan Nomor : 005/MKT
PKS/010/2018 tertanggal 08 Oktober 2018)

 Bahwa, benar kegiatan usa
disampaikan 
Pemberitahuan (LKP) halaman 24, namun Terlapor tidak 
sependapat apa yang disimpulkan / ditafsirkan oleh 
Investigator halaman 25 point 2.2.5 yang menyatakan 
pengambilali
dalam Pengadaan kebutuhan pokok, kebutuhan sarana 
produksi termasuk kredit dan bahan baku, serta pelayanan 
untuk memasarkan dan mendistribusikan hasil produksi 
anggota.”

 Bahwa, Terlapor mel
PT
aturan perundang
lebih specific lagi telah melaksanakan amanat 
Terlapor Pasal 3 ayat 5 disebutkan : 
usaha lain di 
pengembangan 
Undang
Anggaran Rumah Tangga Terlapor Pasal 9 disebutkan : 
“Kospin JASA
bermanfa
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Bahwa, Unsur Wajib Memberitahukan kepada Komisi Selambat

Lambatnya 30 (tiga puluh) Hari kerja, Terlapor menyampaikan 

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

Bahwa, Terlapor menjalankan amanat Undang
Peraturan Pemerintah pada umumnya dan melaksanakan 
Anggaran Dasar (Pasal 3 ayat 5) dan Anggaran Rumah Tangga 
(Pasal 9 huruf b), hal itu dilaksanakan demi untuk 
kepentingan Anggota dan usaha

Bahwa, Terlapor melakukan pengambilalihan saham tersebut 
tidak menyalahi undang-undang 
40 Tahun 2014 Tentang Perasuransian
ayat 1 menyebutkan : 
(1) Bentuk  Badan  Hukum penyelenggara usaha 

perasuransian adalah : 
a. Perseroan Terbatas; 
b. Koperasi; atau  
c. Usaha bersama yang telah ada pada saat Undang

undang ini diundangkan; 
Bahwa, Terlapor melakukan pengambilalihan saham tersebut 
semata-mata untuk melayani kebutuhan seluruh Anggota 
Terlapor, termasuk dan tidak terbatas pada jaminan
kredit Anggota yang ada pada Terlapor 
Kerjasama Perasuransian antara 
PT ASURANSI TAKAFUL UMUM Nomor : 
09/Sekr.Peng/G/Js/X/2018 dan Nomor : 005/MKT
PKS/010/2018 tertanggal 08 Oktober 2018)

Bahwa, benar kegiatan usaha Terlapor sebagaimana yang 
disampaikan Investigator pada Laporan Keterlambatan 
Pemberitahuan (LKP) halaman 24, namun Terlapor tidak 
sependapat apa yang disimpulkan / ditafsirkan oleh 
Investigator halaman 25 point 2.2.5 yang menyatakan 
pengambilalihan bukanlah kegiatan usaha yang termasuk 
dalam Pengadaan kebutuhan pokok, kebutuhan sarana 
produksi termasuk kredit dan bahan baku, serta pelayanan 
untuk memasarkan dan mendistribusikan hasil produksi 
anggota.”  

Bahwa, Terlapor melakukan pengambilalihan s
PT Asuransi Takaful Umum tersebut telah sesuai dengan 
aturan perundang-undangan Koperasi
lebih specific lagi telah melaksanakan amanat 
Terlapor Pasal 3 ayat 5 disebutkan : 
usaha lain di bidang Keuangan untuk kemajuan dan 
pengembangan KOSPIN JASA yang tidak bertentangan dengan 
Undang-undang, Azas, dan Tujuan 
Anggaran Rumah Tangga Terlapor Pasal 9 disebutkan : 
Kospin JASA menyelenggaran bentuk usaha lain yang 

bermanfaat bagi kepentingan anggota, sepanjang tidak 

SALINAN 

Unsur Wajib Memberitahukan kepada Komisi Selambat-

kerja, Terlapor menyampaikan 

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

kan amanat Undang-undang dan 
Peraturan Pemerintah pada umumnya dan melaksanakan 
Anggaran Dasar (Pasal 3 ayat 5) dan Anggaran Rumah Tangga 
(Pasal 9 huruf b), hal itu dilaksanakan demi untuk 
kepentingan Anggota dan usaha Terlapor;    

n pengambilalihan saham tersebut 
undang (vide Undang-undang Nomor : 

40 Tahun 2014 Tentang Perasuransian), khususnya  Pasal 6 

Hukum penyelenggara usaha 

Usaha bersama yang telah ada pada saat Undang-
  

Bahwa, Terlapor melakukan pengambilalihan saham tersebut 
mata untuk melayani kebutuhan seluruh Anggota 

Terlapor, termasuk dan tidak terbatas pada jaminan-jaminan 
dit Anggota yang ada pada Terlapor (vide Perjanjian 

Kerjasama Perasuransian antara KOSPIN JASA dengan          
ASURANSI TAKAFUL UMUM Nomor : 

09/Sekr.Peng/G/Js/X/2018 dan Nomor : 005/MKT-
PKS/010/2018 tertanggal 08 Oktober 2018); 

ha Terlapor sebagaimana yang 
pada Laporan Keterlambatan 

Pemberitahuan (LKP) halaman 24, namun Terlapor tidak 
sependapat apa yang disimpulkan / ditafsirkan oleh 
Investigator halaman 25 point 2.2.5 yang menyatakan “Bahwa 

han bukanlah kegiatan usaha yang termasuk 
dalam Pengadaan kebutuhan pokok, kebutuhan sarana 
produksi termasuk kredit dan bahan baku, serta pelayanan 
untuk memasarkan dan mendistribusikan hasil produksi 

akukan pengambilalihan saham            
Asuransi Takaful Umum tersebut telah sesuai dengan 

Koperasi pada umumnya dan 
lebih specific lagi telah melaksanakan amanat Anggaran Dasar 
Terlapor Pasal 3 ayat 5 disebutkan : “Menyelenggaran usaha-

bidang Keuangan untuk kemajuan dan 
yang tidak bertentangan dengan 

undang, Azas, dan Tujuan KOSPIN JASA” ; Juncto
Anggaran Rumah Tangga Terlapor Pasal 9 disebutkan : 

menyelenggaran bentuk usaha lain yang 
at bagi kepentingan anggota, sepanjang tidak 

-

kerja, Terlapor menyampaikan 

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

undang dan 
Peraturan Pemerintah pada umumnya dan melaksanakan 
Anggaran Dasar (Pasal 3 ayat 5) dan Anggaran Rumah Tangga 
(Pasal 9 huruf b), hal itu dilaksanakan demi untuk 

n pengambilalihan saham tersebut 
undang Nomor : 

Pasal 6 

Hukum penyelenggara usaha 

-

Bahwa, Terlapor melakukan pengambilalihan saham tersebut 
mata untuk melayani kebutuhan seluruh Anggota 

jaminan 
(vide Perjanjian 

dengan          
ASURANSI TAKAFUL UMUM Nomor : 

09/Sekr.Peng/G/Js/X/2018 dan Nomor : 005/MKT-

ha Terlapor sebagaimana yang 
pada Laporan Keterlambatan 

Pemberitahuan (LKP) halaman 24, namun Terlapor tidak 
sependapat apa yang disimpulkan / ditafsirkan oleh 

“Bahwa 
han bukanlah kegiatan usaha yang termasuk 

dalam Pengadaan kebutuhan pokok, kebutuhan sarana 
produksi termasuk kredit dan bahan baku, serta pelayanan 
untuk memasarkan dan mendistribusikan hasil produksi 

aham            
Asuransi Takaful Umum tersebut telah sesuai dengan 

pada umumnya dan 
Anggaran Dasar 

-
bidang Keuangan untuk kemajuan dan 

yang tidak bertentangan dengan 
o 

Anggaran Rumah Tangga Terlapor Pasal 9 disebutkan : 
menyelenggaran bentuk usaha lain yang 

at bagi kepentingan anggota, sepanjang tidak 



 

mengganggu usaha pokok 
dengan ketentuan yang berlaku, seperti antara lain : 
a. Penyertaan modal pada Badan

 

 Bahwa, pelaksanaan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah 
Tangga 
melalui Rapat Pleno pada tanggal 05 Agustus 2017 dan 
tanggal 19 Oktober 2017 dengan didasari oleh 
Koperasi u
Anggota Terlapor; Oleh karenanya tindakan Terlapor 
mengakuisisi PT. Asuransi Takaful Umum tergolong melayani 
kebutuhan Anggotanya yang tidak mengakibatkan terjadinya 
praktek monopoli dan atau persaingan usaha t
Sehingga berdasarkan Pasal 50 huruf i Undang
Nomor 5 Tahun 1999
Undang

 Bahwa, dengan demikian unsur wajib memberitahukan 
kepada KPPU selambat
Tidak Terpenuhi

KESIMPULAN :

2.23 Maka

mohon kiranya 

putusan

secara sah dan meyakinkan melanggar Pasal 2

Nomor 5 Tahun 1999 Jonto Pasal 5 Peraturan Pemerintah Nomor 

57 Tahun 2010;”

PENUTUP : --------------------------------

2.24 Jika Majelis Komisi berpendapat lain, mohon kiranya diputus 

yang seadil

seringan

peraturan yang terkait dengan KPPU dan pelaksanaannya untuk 

lebih aktif lagi 

dapat menjalankan usaha secara aman dan nyaman

3. Menimbang bahwa dalam Sidang Majelis Komisi yang dinyatak

terbuka untuk umum, Majelis Komisi telah melakukan pemeriksaan 

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

3.1. Saksi 

Takaful Umum (PT ATU)

3.2. Saksi 

Pinjam JASA (
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mengganggu usaha pokok Kospin JASA
dengan ketentuan yang berlaku, seperti antara lain : 
a. Penyertaan modal pada Badan

Koperasi lain;  
 b. Mendirikan anak usaha lain d

Bahwa, pelaksanaan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah 
Tangga (AD/ART) tersebut telah dilaksanakan oleh Pengurus 
melalui Rapat Pleno pada tanggal 05 Agustus 2017 dan 
tanggal 19 Oktober 2017 dengan didasari oleh 
Koperasi untuk kepentingan, kesejahteraan dan pelayanan 
Anggota Terlapor; Oleh karenanya tindakan Terlapor 
mengakuisisi PT. Asuransi Takaful Umum tergolong melayani 
kebutuhan Anggotanya yang tidak mengakibatkan terjadinya 
praktek monopoli dan atau persaingan usaha t
Sehingga berdasarkan Pasal 50 huruf i Undang
Nomor 5 Tahun 1999 Terlapor
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999; 

Bahwa, dengan demikian unsur wajib memberitahukan 
kepada KPPU selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari
Tidak Terpenuhi; 

KESIMPULAN : ----------------------------------------------------------------

Maka berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Terlapor 

mohon kiranya Majelis Komisi yang mulia untuk memberikan 

putusan, yaitu : “Menyatakan bahwa Terlapor tidak terbukti 

secara sah dan meyakinkan melanggar Pasal 2

Nomor 5 Tahun 1999 Jonto Pasal 5 Peraturan Pemerintah Nomor 

57 Tahun 2010;” --------------------------------

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

Jika Majelis Komisi berpendapat lain, mohon kiranya diputus 

yang seadil-adilnya dan diberikan

seringan-ringannya. Selaku Pelaku 

peraturan yang terkait dengan KPPU dan pelaksanaannya untuk 

lebih aktif lagi disosialisasikan agar 

dapat menjalankan usaha secara aman dan nyaman

Menimbang bahwa dalam Sidang Majelis Komisi yang dinyatak

terbuka untuk umum, Majelis Komisi telah melakukan pemeriksaan 

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

Saksi Sdr. Achmad Masfuri selaku Presiden Direktur PT Asuransi 

Takaful Umum (PT ATU) (vide bukti B

Saksi Sdr. H. Muhaimin, S.E., selaku Anggota Koperasi Simpan 

Pinjam JASA (Kospin JASA) (vide bukti B4

SALINAN 

Kospin JASA dan tidak bertentangan 
dengan ketentuan yang berlaku, seperti antara lain :  
a. Penyertaan modal pada Badan Usaha  atau Lembaga 

b. Mendirikan anak usaha lain dan atau jasa keuangan lain; 

Bahwa, pelaksanaan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah 
tersebut telah dilaksanakan oleh Pengurus 

melalui Rapat Pleno pada tanggal 05 Agustus 2017 dan 
tanggal 19 Oktober 2017 dengan didasari oleh semangat

ntuk kepentingan, kesejahteraan dan pelayanan 
Anggota Terlapor; Oleh karenanya tindakan Terlapor 
mengakuisisi PT. Asuransi Takaful Umum tergolong melayani 
kebutuhan Anggotanya yang tidak mengakibatkan terjadinya 
praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat; 
Sehingga berdasarkan Pasal 50 huruf i Undang-Undang 

Terlapor dikecualikan dari ketentuan 
Undang Nomor 5 Tahun 1999;  

Bahwa, dengan demikian unsur wajib memberitahukan 
lambatnya 30 (tiga puluh) hari kerja, 

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

alasan tersebut di atas, Terlapor 

Komisi yang mulia untuk memberikan 

“Menyatakan bahwa Terlapor tidak terbukti 

secara sah dan meyakinkan melanggar Pasal 29 Undang-undang 

Nomor 5 Tahun 1999 Jonto Pasal 5 Peraturan Pemerintah Nomor 

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

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

Jika Majelis Komisi berpendapat lain, mohon kiranya diputus 

adilnya dan diberikan denda administratif yang 

 Usaha mohon kiranya segala 

peraturan yang terkait dengan KPPU dan pelaksanaannya untuk 

agar kami para pelaku usaha 

dapat menjalankan usaha secara aman dan nyaman. ----------------

Menimbang bahwa dalam Sidang Majelis Komisi yang dinyatakan 

terbuka untuk umum, Majelis Komisi telah melakukan pemeriksaan 

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

Achmad Masfuri selaku Presiden Direktur PT Asuransi 

bukti B3); --------------------------------

H. Muhaimin, S.E., selaku Anggota Koperasi Simpan 

bukti B4);  ---------------------------

dan tidak bertentangan 

Usaha  atau Lembaga 

 

Bahwa, pelaksanaan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah 
tersebut telah dilaksanakan oleh Pengurus 

melalui Rapat Pleno pada tanggal 05 Agustus 2017 dan 
semangat 

ntuk kepentingan, kesejahteraan dan pelayanan 
Anggota Terlapor; Oleh karenanya tindakan Terlapor 
mengakuisisi PT. Asuransi Takaful Umum tergolong melayani 
kebutuhan Anggotanya yang tidak mengakibatkan terjadinya 

idak sehat; 
Undang 

dari ketentuan 

Bahwa, dengan demikian unsur wajib memberitahukan 
kerja, 

 

alasan tersebut di atas, Terlapor 

Komisi yang mulia untuk memberikan 

“Menyatakan bahwa Terlapor tidak terbukti 

undang 

Nomor 5 Tahun 1999 Jonto Pasal 5 Peraturan Pemerintah Nomor 

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

 

Jika Majelis Komisi berpendapat lain, mohon kiranya diputus 

denda administratif yang 

segala 

peraturan yang terkait dengan KPPU dan pelaksanaannya untuk 

para pelaku usaha 

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

an 

terbuka untuk umum, Majelis Komisi telah melakukan pemeriksaan 

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

Achmad Masfuri selaku Presiden Direktur PT Asuransi 

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

H. Muhaimin, S.E., selaku Anggota Koperasi Simpan 

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



 

3.3. Ahli Sdr. Parulian Paidi Aritonang,S.H.,LL.M.,MPP.

Hukum Persaingan Usaha 

3.4. Ahli Sdr. 

selaku Ahli Hukum

3.5. Ahli Sdr. Dr. Martin Da

(vide bukti 

3.6. Terlapor 

Kospin JASA

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

Persidangan

bukti I 5): --------------------------------

6.1. Obyek Perkara;

Bahwa 

pemberitahuan pengambilalihan saham PT Asuransi Takaful 

Umum (selanjutnya disebut PT ATU) yang pada pokoknya sebagai 

berikut:

6.1.1.

6.1.2.

6.1.3.
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Sdr. Parulian Paidi Aritonang,S.H.,LL.M.,MPP.

Hukum Persaingan Usaha (vide bukti T37); 

Sdr. Dr. Drs. Paripurna Poerwoko Sugarda,S.H.,

selaku Ahli Hukum (vide bukti B7). 

Ahli Sdr. Dr. Martin Daniel Siyaranamual selaku Ahli Ekonomi 

bukti B9); --------------------------------

Terlapor Sdr. M. Andy Arslan Djunaid,S.E selaku 

Kospin JASA (vide bukti B10); --------------------------------

Menimbang bahwa pada tanggal 23 November

melaksanakan Sidang Majelis Komisi dengan agend

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

Investigator maupun pihak Terlapor (vide 

Menimbang bahwa pada tanggal 28 November

melaksanakan Sidang Majelis Komisi dengan

Kesimpulan 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

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

byek Perkara;  --------------------------------

Bahwa Kospin JASA diduga melakukan keterlambatan 

pemberitahuan pengambilalihan saham PT Asuransi Takaful 

Umum (selanjutnya disebut PT ATU) yang pada pokoknya sebagai 

berikut: ----------------------------------------------------------------

6.1.1. Bahwa pengambilalihan saham PT AT

memenuhi kriteria pemberitahuan yang wajib dilaporkan 

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

6.1.2. Bahwa kewajiban tersebut harus telah dilaksanakan 

selambat-lambatnya terhitung 30 (tiga puluh) hari kerja 

sejak tanggal efektif yuridis pengambilalihan saham;

6.1.3. Bahwa pengambilalihan saham PT ATU oleh 

telah berlaku efektif secara yuridis sejak tanggal 8 Januari 

2018 berdasarkan Akta Jual Beli yang ditandatangani 

Notaris pertanggal 8 Januari 2018. Oleh karena itu, 

Kospin JASA wajib untuk melakukan pemberitahuan 

selambat-lambatnya pada tanggal 19 Februari 2018;

SALINAN 

Sdr. Parulian Paidi Aritonang,S.H.,LL.M.,MPP., selaku Ahli 

bukti T37);  ----------------------------

Dr. Drs. Paripurna Poerwoko Sugarda,S.H., M.Hum. 

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

niel Siyaranamual selaku Ahli Ekonomi 

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

Sdr. M. Andy Arslan Djunaid,S.E selaku Ketua Umum 

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

23 November 2018, Majelis Komisi

Sidang Majelis Komisi dengan agenda pemeriksaan alat 

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

 bukti B11). ------------------------

28 November 2018, Majelis Komisi

dengan agenda Penyampaian 

Kesimpulan tertulis dan/atau Paparan Hasil Persidangan yang diajukan 

baik dari pihak Investigator maupun pihak Terlapor (vide bukti B12) -----

bahwa Investigator menyerahkan Kesimpulan Hasil 

yang pada pokoknya memuat hal-hal sebagai berikut (vide

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

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

diduga melakukan keterlambatan 

pemberitahuan pengambilalihan saham PT Asuransi Takaful 

Umum (selanjutnya disebut PT ATU) yang pada pokoknya sebagai 

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

Bahwa pengambilalihan saham PT ATU oleh Kospin JASA

memenuhi kriteria pemberitahuan yang wajib dilaporkan 

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

Bahwa kewajiban tersebut harus telah dilaksanakan 

lambatnya terhitung 30 (tiga puluh) hari kerja 

sejak tanggal efektif yuridis pengambilalihan saham; --------

gambilalihan saham PT ATU oleh Kospin JASA

telah berlaku efektif secara yuridis sejak tanggal 8 Januari 

2018 berdasarkan Akta Jual Beli yang ditandatangani 

Notaris pertanggal 8 Januari 2018. Oleh karena itu, 

wajib untuk melakukan pemberitahuan 

lambatnya pada tanggal 19 Februari 2018; --------

elaku Ahli 

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

M.Hum. 

------  

niel Siyaranamual selaku Ahli Ekonomi 

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

Ketua Umum 

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

2018, Majelis Komisi 

pemeriksaan alat 

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

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

2018, Majelis Komisi 

paian 

yang diajukan 

-----  

bahwa Investigator menyerahkan Kesimpulan Hasil 

vide 

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

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

diduga melakukan keterlambatan 

pemberitahuan pengambilalihan saham PT Asuransi Takaful 

Umum (selanjutnya disebut PT ATU) yang pada pokoknya sebagai 

--------  

Kospin JASA 

memenuhi kriteria pemberitahuan yang wajib dilaporkan 

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

Bahwa kewajiban tersebut harus telah dilaksanakan 

lambatnya terhitung 30 (tiga puluh) hari kerja 

--------  

Kospin JASA 

telah berlaku efektif secara yuridis sejak tanggal 8 Januari 

2018 berdasarkan Akta Jual Beli yang ditandatangani 

Notaris pertanggal 8 Januari 2018. Oleh karena itu, 

wajib untuk melakukan pemberitahuan 

--------  



 

6.1.4.

6.1.5.

6.2. Dugaan Pelanggaran

Kospin

Undang

(1) Penggabungan atau peleburan badan usaha, atau 

pengambilalihan saham sebagaimana dimaksud dalam Pasal 

28 yang berakibat nilai aset dan atau n

melebihi jumlah tertentu, wajib diberitahukan kepada Komisi, 

selambat

penggabungan, peleburan atau pengambilalihan tersebut.

(2) Ketentuan tentang penetapan nilai aset dan atau nilai 

penjualan sert

dimaksud dalam ayat

Penjelasan Pasal:

(1) Cukup jelas.

(2) Cukup jelas.

 
Jo. Pasal 5 PP No. 57/2010 yang berbunyi:
 
(1) Penggabungan Badan Usaha, Peleburan Badan Usaha, atau 

Pengambilalihan 
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 Ba
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 
20.000.000.000.000,00 (dua 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:
c. 
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6.1.4. Bahwa Kospin JASA baru melakukan pemberitahuan 

kepada KPPU pada tanggal 16 Maret 2018;

6.1.5. Bahwa dengan demikian, Kospin JASA

keterlambatan selama 19 (sembilan belas) hari.

ugaan Pelanggaran; --------------------------------

Kospin  Jasa  diduga  telah  melakukan  pelanggaran  Pasal  29  

Undang- Undang Nomor 5 Tahun1999 yang berbunyi:

Penggabungan atau peleburan badan usaha, atau 

pengambilalihan saham sebagaimana dimaksud dalam Pasal 

28 yang berakibat nilai aset dan atau n

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: 

Cukup jelas. 

Cukup jelas. 

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 Ba
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 

lima ratus miliar rupiah); dan/atau
b. Nilai penjualan sebesar Rp. 5.

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:

 Badan Usaha hasil Penggabungan, atau Badan Usaha 
hasil Peleburan, atau Badan Usaha yang mengambilalih 

SALINAN 

baru melakukan pemberitahuan 

kepada KPPU pada tanggal 16 Maret 2018; --------------------

Kospin JASA telah melakukan 

keterlambatan selama 19 (sembilan belas) hari. --------------

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

Jasa  diduga  telah  melakukan  pelanggaran  Pasal  29  

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, 

lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 

penggabungan, peleburan atau pengambilalihan tersebut. 

Ketentuan tentang penetapan nilai aset dan atau nilai 

a tata cara pemberitahuan sebagaimana 

(1), diatur dalam Peraturan Pemerintah. 

Jo. Pasal 5 PP No. 57/2010 yang berbunyi: 

Penggabungan Badan Usaha, Peleburan Badan Usaha, atau 
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 

Nilai aset sebesar Rp. 2.500.000.000.000,00 (dua triliun 
lima ratus miliar rupiah); dan/atau 
Nilai penjualan sebesar Rp. 5.000.000.000.000,00 (lima 

Bagi Pelaku Usaha di bidang Perbankan kewajiban 
menyampaikan pemberitahuan secara tertulis sebagaimana 

(1) berlaku jika nilai aset melebihi Rp. 
20.000.000.000.000,00 (dua puluh triliun rupiah). 

ilai 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 mengambilalih 

baru melakukan pemberitahuan 

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

telah melakukan 

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

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

Jasa  diduga  telah  melakukan  pelanggaran  Pasal  29  

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

Penggabungan atau peleburan badan usaha, atau 

pengambilalihan saham sebagaimana dimaksud dalam Pasal 

ilai penjualannya 

melebihi jumlah tertentu, wajib diberitahukan kepada Komisi, 

lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 

Ketentuan tentang penetapan nilai aset dan atau nilai 

a tata cara pemberitahuan sebagaimana 

Penggabungan Badan Usaha, Peleburan Badan Usaha, atau 
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 

dan Usaha, Peleburan Badan 

Jumlah tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri 

Bagi Pelaku Usaha di bidang Perbankan kewajiban 
menyampaikan pemberitahuan secara tertulis sebagaimana 

(1) berlaku jika nilai aset melebihi Rp. 

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

Badan Usaha hasil Penggabungan, atau Badan Usaha 
hasil Peleburan, atau Badan Usaha yang mengambilalih 



 

d.

 
Penjelasan Pasal:
(1) Cukup jelas.

 
(2) Huruf a

Dalam hal salah satu pihak yang melakukan Penggabungan 
Badan Usaha, Peleburan Badan Usaha, atau Pengambilalihan 
saham perusahaan memiliki perbedaan antara nilai aset t
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.

 
(3) Cukup jelas.

 
(4) Huruf a Cukup 

Jelas
 

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

b.

 
6.3. Tentang Fakta

6.3.1.
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saham perusahaan lain dan Badan Usaha yang 
diambilalih; dan 

d. 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. 

Penjelasan 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 t
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 pu
tetapi dapat mempengaruhi dan menentukan kebijakan 
pengelolaan Badan Usaha dan/atau mempengaruhi dan 
menentukan pengelolaan Badan Usaha

entang Fakta; --------------------------------

6.3.1. Tentang Latar Belakang Pengambilan Saham PT ATU oleh 

Kospin JASA  --------------------------------

(1) Bahwa Kospin JASA memi

jiwa yaitu PT Asuransi Jiwa Syariah Jasa Mitra Abadi 

Tbk; --------------------------------

(2) Bahwa ada keinginan 

mengembangkan usaha asuransi kerugian syariah;

(3) Bahwa PT ATU pada awalnya akan ditutup kegiatan 

usahanya oleh para pemegang saham, kar

SALINAN 

aham perusahaan lain dan Badan Usaha yang 

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 

rusahaan 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 

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 
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. 

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

Tentang Latar Belakang Pengambilan Saham PT ATU oleh 

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

memiliki perusahaan asuransi 

jiwa yaitu PT Asuransi Jiwa Syariah Jasa Mitra Abadi 

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

Bahwa ada keinginan Kospin JASA untuk 

mengembangkan usaha asuransi kerugian syariah; ----

Bahwa PT ATU pada awalnya akan ditutup kegiatan 

usahanya oleh para pemegang saham, karena 

aham perusahaan lain dan Badan Usaha yang 

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 

rusahaan lain dan Badan Usaha yang 

Dalam hal salah satu pihak yang melakukan Penggabungan 
Badan Usaha, Peleburan Badan Usaha, atau Pengambilalihan 

ahun 
terakhir dengan nilai aset tahun sebelumnya sebesar 30% atau 
lebih, maka nilai asetnya dihitung berdasarkan rata rata nilai 

Adanya pemilikan saham atau penguasaan suara 
luh persen) 

tetapi dapat mempengaruhi dan menentukan kebijakan 
pengelolaan Badan Usaha dan/atau mempengaruhi dan 

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

Tentang Latar Belakang Pengambilan Saham PT ATU oleh 

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

liki perusahaan asuransi 

jiwa yaitu PT Asuransi Jiwa Syariah Jasa Mitra Abadi 

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

untuk 

----  

Bahwa PT ATU pada awalnya akan ditutup kegiatan 

ena 



 

 

- 43 - 

mengalami akumulasi kerugian pada tahun 2015

2016 sekitar ±Rp. 30.000.000.000,

puluh miliar rupiah); --------------------------------

(4) Bahwa terkait rencana penutupan tersebut, PT ATU 

melakukan konsultasi kepada Otoritas Jasa 

Keuangan (selanjutnya disebut “OJK”). S

oleh OJK, PT ATU disarankan untuk tidak ditutup 

dan diberi waktu untuk mencari investor;

(5) Bahwa PT ATU melakukan pencarian investor, dan 

salah satunya menghubungi 

menawarkan pengambilalihan saham PT ATU pada 

sekitar bulan Maret – Juni 2017;

(6) Bahwa sesuai dengan keterangan Saksi Saudara 

Achmad Masfuri dari PT ATU tentang rencana akuisisi 

PT ATU oleh Kospin JASA

B3); --------------------------------

4. Pertanyaan 
Investigator 

Tolong ceritakan company profile 
perusahaan Saksi

Jawaban Asuransi Takaful Umum (ATU) 
adalah asuransi syariah di bidang 
asuransi kerugian berdiri tahun 
1995 bulan April, terakhir sampai 
dengan tahun 2016 dikuasai 
mayoritas oleh serikat takaful 
Indonesia yang pemegang 
sahamnya Malaysia.
tahun 2016 pi
saham menurut keterangan yang 
saya dengar, bermaksud fokus ke 
asuransi jiwa dan menyerahkan ijin 
atas license ke OJK. Hal itu 
kemudian dilanjutkan dengan 
langkah
berupa run off /pemberhentian 
pegawai tahun 2015
dilakukan penutupan seluruh 
cabang yang berjumlah 30
Indonesia. Kemudian dari proses 
penutupan ATU tersebut oleh OJK, 
menurut keterangan komisaris 
yang ditemui, Ibu Hanifah, pihak 
OJK tidak serta merta mengijinkan 
penutupan tersebut 
namun memberikan waktu kepada

SALINAN 

mengalami akumulasi kerugian pada tahun 2015-

2016 sekitar ±Rp. 30.000.000.000,- (kurang lebih tiga 

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

Bahwa terkait rencana penutupan tersebut, PT ATU 

melakukan konsultasi kepada Otoritas Jasa 

Keuangan (selanjutnya disebut “OJK”). Selanjutnya 

oleh OJK, PT ATU disarankan untuk tidak ditutup 

dan diberi waktu untuk mencari investor; ---------------

Bahwa PT ATU melakukan pencarian investor, dan 

salah satunya menghubungi Kospin JASA untuk 

menawarkan pengambilalihan saham PT ATU pada 

Juni 2017; --------------------------

Bahwa sesuai dengan keterangan Saksi Saudara 

Achmad Masfuri dari PT ATU tentang rencana akuisisi 

Kospin JASA sebagai berikut (vide bukti 

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

Tolong ceritakan company profile 
perusahaan Saksi? 
Asuransi Takaful Umum (ATU) 
adalah asuransi syariah di bidang 
asuransi kerugian berdiri tahun 
1995 bulan April, terakhir sampai 
dengan tahun 2016 dikuasai 
mayoritas oleh serikat takaful 
Indonesia yang pemegang 
sahamnya Malaysia. Pada proses 
tahun 2016 pihak pemegang 
saham menurut keterangan yang 
saya dengar, bermaksud fokus ke 
asuransi jiwa dan menyerahkan ijin 
atas license ke OJK. Hal itu 
kemudian dilanjutkan dengan 
langkah-langkah manajemen 
berupa run off /pemberhentian 
pegawai tahun 2015-2017 awal dan 
dilakukan penutupan seluruh 
cabang yang berjumlah 30-an di 
Indonesia. Kemudian dari proses 
penutupan ATU tersebut oleh OJK, 
menurut keterangan komisaris 
yang ditemui, Ibu Hanifah, pihak 
OJK tidak serta merta mengijinkan 
penutupan tersebut                  
namun memberikan waktu kepada 

-

kurang lebih tiga 

----------  

Bahwa terkait rencana penutupan tersebut, PT ATU 

melakukan konsultasi kepada Otoritas Jasa 

elanjutnya 

oleh OJK, PT ATU disarankan untuk tidak ditutup 

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

Bahwa PT ATU melakukan pencarian investor, dan 

untuk 

menawarkan pengambilalihan saham PT ATU pada 

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

Bahwa sesuai dengan keterangan Saksi Saudara 

Achmad Masfuri dari PT ATU tentang rencana akuisisi 

bukti 

------------------------------  
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 manajemen lama untuk mencari 
investor agar Takaful umum 
sebagai perusahaan asuransi 
syariah umum pertama tetap bisa 
eksis. Kemudian atas saran 
tersebut manajemen mencari 
beberapa calon investor, terakhir 
menemui titik
Kospin JASA

(7) Bahwa Kospin JASA

penawaran tersebut dan berencana untuk 

mengambilalih saham dari PT ATU dan diawali 

dengan adanya Perjanjian Jual Beli Saham bersyarat 

antara Manajemen PT ATU dengan 

dilakukan pada bulan Oktober 2017;

(8) Bahwa hal tersebut berkesesuaian dengan keterangan 

dari Saksi Saudara Achmad Masfuri dari PT ATU, 

sebagai berikut (vide bukti B3):

12. Pertanyaan 
Investigator 

Apa yang bapak ketahui 
pengambilalihan ATU 

Jawaban Saya menjadi tim transisi tanggal 1 
November 2017. Setahu saya pada 
bulan November ada perjanjian 
bersyarat (MOU) antara manajemen 
ATU dan Kospin, dari rencara 
tersebut kami menyampaikan 
kepada OJK akan menindaklanjuti 
MOU tersebut k
beli sekitar bulan November 2017.
Lalu pada tanggal 22 Desember 
2017, terbit surat dari OJK yang 
menyatakan bahwa OJK 
menyetujui proses jual beli 
tersebut. Kemudian ditindaklanjuti 
RUPS oleh ATU dan baru 
disepakati pada tanggal 8 Januari 
2018 dibuat Akta Jual Beli melalui 
Notaris Arry Suprapto
Akta Notaris tersebut saya lapor ke 
OJK dan melaporkan rencana fit 
dan proper. Lalu tanggal 26 
Februari 2018, OJK melalui surat 
Nomor S87 NB2/2018 memberikan 
surat persetujuan perubahan 
pem

SALINAN 

manajemen lama untuk mencari 
investor agar Takaful umum 
sebagai perusahaan asuransi 
syariah umum pertama tetap bisa 
eksis. Kemudian atas saran 
tersebut manajemen mencari 
beberapa calon investor, terakhir 
menemui titik kesepakatan dengan 
Kospin JASA pada akhir 2017. 

Kospin JASA pada akhirnya menerima 

penawaran tersebut dan berencana untuk 

mengambilalih saham dari PT ATU dan diawali 

dengan adanya Perjanjian Jual Beli Saham bersyarat 

antara Manajemen PT ATU dengan Kospin JASA yang 

dilakukan pada bulan Oktober 2017; ---------------------

Bahwa hal tersebut berkesesuaian dengan keterangan 

dari Saksi Saudara Achmad Masfuri dari PT ATU, 

bukti B3): ----------------------------

Apa yang bapak ketahui 
pengambilalihan ATU oleh Kospin? 
Saya menjadi tim transisi tanggal 1 
November 2017. Setahu saya pada 
bulan November ada perjanjian 
bersyarat (MOU) antara manajemen 
ATU dan Kospin, dari rencara 
tersebut kami menyampaikan 
kepada OJK akan menindaklanjuti 
MOU tersebut kepada proses jual 
beli sekitar bulan November 2017. 
Lalu pada tanggal 22 Desember 
2017, terbit surat dari OJK yang 
menyatakan bahwa OJK 
menyetujui proses jual beli 
tersebut. Kemudian ditindaklanjuti 
RUPS oleh ATU dan baru 
disepakati pada tanggal 8 Januari 
2018 dibuat Akta Jual Beli melalui 
Notaris Arry Suprapto. Berdasar 
Akta Notaris tersebut saya lapor ke 
OJK dan melaporkan rencana fit 
dan proper. Lalu tanggal 26 
Februari 2018, OJK melalui surat 
Nomor S87 NB2/2018 memberikan 
surat persetujuan perubahan 
pemilikan saham. 

pada akhirnya menerima 

penawaran tersebut dan berencana untuk 

mengambilalih saham dari PT ATU dan diawali 

dengan adanya Perjanjian Jual Beli Saham bersyarat 

yang 

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

Bahwa hal tersebut berkesesuaian dengan keterangan 

dari Saksi Saudara Achmad Masfuri dari PT ATU, 

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



 

6.3.2.
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 Setelah ada persetujuan tersebut 
lalu dilakukan fit dan proper tes 
perusahaan. 

(9) Bahwa hal yang sama juga disampaikan oleh Terlapor 

dalam Sidang Pemeriksaan Lanjutan tanggal 23 

November 2018 sebagai berikut (

16. Pertanyaan 
Investigator 

Bisa diceritakan kronologis?

Jawaban  Kami mendapatkan informasi 
tentang ATU pada bulan Maret 
2017. Kami melakukan tindak 
lanjut ke OJK pada bulan Juli 
2017. Setelah mendapat 
keterangan yang lengkap maka 
kami sampaikan ke pengurus pada 
bulan Agustus 2017. Lalu proses 
Negosiasi berjalan. Pada bulan 
Oktober 2017 dilakukan tanda 
tangan perjanjian jual beli saham 
bersyarat. Karena ATU dibawah 
pengawasan OJK, maka kami
menyampaikan ijin ke OJK dan 
dilanjutkan serangkaian fit dan 
proper. 
Pda tan
Umum Pemegang Saham (RUPS) PT 
ATU disetujui diambilalih Kospin. 
Tanggal 26 Februari 2018 OJK 
menyetujui proses pengambilalihan 
saham ATU. Lalu pada tanggal 26 
Maret 2018 direksi PT ATU 
dijalankan oleh 

(10) Bahwa pada tanggal 8 Januari 2018 telah terjadi 

pengambilalihan saham PT ATU oleh 

sebesar 95% dan Kospin JASA

pengendali di PT ATU; --------------------------------

6.3.2. Tentang Transaksi Pengambilalihan Saham PT Asuransi 

Takaful Umum --------------------------------

(1) Bahwa susunan pemegang saham awal dari PT A

adalah sebagai berikut: 

- PT Syarikat Takaful Indonesia 26.335 lembar saham 

atau 52,67 % kepemilikan saham;

- PT Asuransi Takaful Keluarga 23.540 lembar saham 

atau 47,08 % kepemilikan saham;

SALINAN 

Setelah ada persetujuan tersebut 
lalu dilakukan fit dan proper tes 
perusahaan.  

Bahwa hal yang sama juga disampaikan oleh Terlapor 

dalam Sidang Pemeriksaan Lanjutan tanggal 23 

November 2018 sebagai berikut (vide bukti B10): -------

Bisa diceritakan kronologis? 

Kami mendapatkan informasi 
tentang ATU pada bulan Maret 
2017. Kami melakukan tindak 
lanjut ke OJK pada bulan Juli 
2017. Setelah mendapat 
keterangan yang lengkap maka 
kami sampaikan ke pengurus pada 

an Agustus 2017. Lalu proses 
Negosiasi berjalan. Pada bulan 
Oktober 2017 dilakukan tanda 
tangan perjanjian jual beli saham 
bersyarat. Karena ATU dibawah 
pengawasan OJK, maka kami 
menyampaikan ijin ke OJK dan 
dilanjutkan serangkaian fit dan 
proper.  
Pda tanggal 8 januari 2018 Rapat 
Umum Pemegang Saham (RUPS) PT 
ATU disetujui diambilalih Kospin. 
Tanggal 26 Februari 2018 OJK 
menyetujui proses pengambilalihan 
saham ATU. Lalu pada tanggal 26 
Maret 2018 direksi PT ATU 
dijalankan oleh Kospin JASA.    

anggal 8 Januari 2018 telah terjadi 

pengambilalihan saham PT ATU oleh Kospin JASA

Kospin JASA telah menjadi 

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

Tentang Transaksi Pengambilalihan Saham PT Asuransi 

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

Bahwa susunan pemegang saham awal dari PT ATU 

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

PT Syarikat Takaful Indonesia 26.335 lembar saham 

atau 52,67 % kepemilikan saham; -----------------------

PT Asuransi Takaful Keluarga 23.540 lembar saham 

atau 47,08 % kepemilikan saham; -----------------------

Bahwa hal yang sama juga disampaikan oleh Terlapor 

dalam Sidang Pemeriksaan Lanjutan tanggal 23 

-------  

anggal 8 Januari 2018 telah terjadi 

Kospin JASA 

telah menjadi 

--------  

Tentang Transaksi Pengambilalihan Saham PT Asuransi 

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

TU 

------  

PT Syarikat Takaful Indonesia 26.335 lembar saham 

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

PT Asuransi Takaful Keluarga 23.540 lembar saham 

-----------------------  
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- Koperasi Karyawan Takaful 125 lembar saham atau 

0,25 % kepemilikan saham

(2) Bahwa pada tanggal 8 Januari 2018 telah terjadi 

pengambilalihan saham sebagai berikut:

- Bahwa saham PT ATU milik PT Syarikat Takaful 

Indonesia sebesar 26.335 (

ratus tiga puluh lima) lembar saham yang dialihkan 

kepada Kospin JASA; --------------------------------

- Saham PT ATU milik PT Asuransi Takaful Keluarga 

sebesar 21.165 (dua puluh satu ribu seratus enam 

puluh lima) lembar saham yang dialihkan kepada 

Kospin JASA; --------------------------------

- Saham PT ATU yang dimiliki oleh PT Asuransi 

Takaful Keluarga sebesar 1

lima puluh) lembar saham kepada M. Andy Arslan 

Djunaid SE (NIK 3174100507710001);

- Saham PT ATU milik PT Asuransi Takaful Keluarga 

sebesar 1.125 (seribu seratus dua puluh lima

saham kepada Bahroji (NIK 3376010412600001); 

dan --------------------------------

- Saham PT ATU milik Koperasi Karyawan Takaful 

sebesar 125 (seratus dua puluh lima

kepada Bahroji (NIK 3376010412600001)

(3) Bahwa dengan demikian, setelah tanggal 8 Januari 

2018, seluruh saham PT ATU sejumlah 50.0000 (

puluh ribu) lembar saham dimiliki

- Kospin JASA sebanyak 47.500 (

ribu lima ratus) lembar saham dengan nilai nominal 

Rp 47.500.000.000,- (

ratus juta rupiah); --------------------------------

- M. Andy Arslan Djuna

ratus lima puluh) lembar s

nominal Rp. 1.250.000.000 (

lima puluh juta rupiah); dan

- Bahroji sebanyak 1.250 (

lembar saham dengan nilai nominal 

SALINAN 

Karyawan Takaful 125 lembar saham atau 

likan saham. -------------------------------

Bahwa pada tanggal 8 Januari 2018 telah terjadi 

pengambilalihan saham sebagai berikut: -----------------

Bahwa saham PT ATU milik PT Syarikat Takaful 

Indonesia sebesar 26.335 (dua puluh enam ribu tiga 

) lembar saham yang dialihkan 

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

Saham PT ATU milik PT Asuransi Takaful Keluarga 

dua puluh satu ribu seratus enam 

) lembar saham yang dialihkan kepada 

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

Saham PT ATU yang dimiliki oleh PT Asuransi 

Takaful Keluarga sebesar 1.250 (seribu dua ratus 

) lembar saham kepada M. Andy Arslan 

d SE (NIK 3174100507710001); -----------------

PT ATU milik PT Asuransi Takaful Keluarga 

seribu seratus dua puluh lima) lembar 

saham kepada Bahroji (NIK 3376010412600001); 

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

TU milik Koperasi Karyawan Takaful 

seratus dua puluh lima) lembar saham 

kepada Bahroji (NIK 3376010412600001) --------------

Bahwa dengan demikian, setelah tanggal 8 Januari 

2018, seluruh saham PT ATU sejumlah 50.0000 (lima 

) lembar saham dimiliki oleh: -------------------

sebanyak 47.500 (empat puluh tujuh 

) lembar saham dengan nilai nominal 

(empat puluh tujuh miliar lima 

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

M. Andy Arslan Djunaid sebanyak 1.250 (seribu dua 

) lembar saham dengan nilai 

nominal Rp. 1.250.000.000 (satu miliar dua ratus 

); dan -------------------------------

Bahroji sebanyak 1.250 (seribu dua ratus lima puluh) 

lembar saham dengan nilai nominal 

Karyawan Takaful 125 lembar saham atau 

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

Bahwa pada tanggal 8 Januari 2018 telah terjadi 

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

Bahwa saham PT ATU milik PT Syarikat Takaful 

dua puluh enam ribu tiga 

) lembar saham yang dialihkan 

-------  

Saham PT ATU milik PT Asuransi Takaful Keluarga 

dua puluh satu ribu seratus enam 

) lembar saham yang dialihkan kepada 

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

Saham PT ATU yang dimiliki oleh PT Asuransi 

dua ratus 

) lembar saham kepada M. Andy Arslan 

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

PT ATU milik PT Asuransi Takaful Keluarga 

) lembar 

saham kepada Bahroji (NIK 3376010412600001); 

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

TU milik Koperasi Karyawan Takaful 

) lembar saham 

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

Bahwa dengan demikian, setelah tanggal 8 Januari 

lima 

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

empat puluh tujuh 

) lembar saham dengan nilai nominal 

empat puluh tujuh miliar lima 

-----------  

seribu dua 

aham dengan nilai 

satu miliar dua ratus 

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

) 

lembar saham dengan nilai nominal                                
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Rp. 1.250.000.000 (satu miliar dua ratus

juta rupiah); --------------------------------

(4) Bahwa dengan demikian komposisi pemegang saham 

dari PT ATU setelah pengambilalihan saham adalah 

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

- Kospin JASA memiliki 95% saham dari PT ATU;

- M. Andy Arslan Djuna

PT ATU; --------------------------------

- Bahroji memiliki 2,5% saham dari PT ATU;

- Bahwa berdasarkan komposisi pemegang saham 

tersebut, Kospin JASA

mayoritas dengan kepemilikan saham 95% 

(sembilan puluh lima persen

(5) Bahwa sesuai dengan keterangan Saksi Saudara 

Achmad Masfuri dari 

saham PT ATU setelah diakuisisi oleh 

sebagai berikut (vide bukti B3):

13. Pertanyaan 
Investigator 

Setelah pengambilalihan saham 
berlaku efektif pada tanggal 8 
Januari 2018, nama pemegang 
saham dalam Akta sudah berubah,
siapa saja nama pemegang saham 
ATU tersebut?

Jawaban  pemegang saham ada 3:
Kospin JASA
H. Andi asryad (pribadi) 2,5%
H. Bahroji (pribadi) 2,5%

(6) Bahwa sesuai dengan keterangan Terlapor tentang 

kepemilikan saham PT ATU sebagai berikut (

bukti B10): --------------------------------

17. Pertanyaan 
Investigator 

Kospin JASA
% saham ATU, 2,5% saham oleh 
Bapak Andi Arsyad Djuned, dan 2,5 
% Bapak bahroji. Terjadi pada tahun 
2017?

Jawaban  Ya.  
37. Pertanyaan 

Investigator 
Jadi benar kospin akuisisi 

Jawaban  Benar Kospin mengakuisisi 
sebanyak 95% saham ATU. 

SALINAN 

satu miliar dua ratus lima puluh 

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

Bahwa dengan demikian komposisi pemegang saham 

dari PT ATU setelah pengambilalihan saham adalah 

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

memiliki 95% saham dari PT ATU; ------

M. Andy Arslan Djunaid memiliki 2,5% saham dari 

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

miliki 2,5% saham dari PT ATU; ------------

berdasarkan komposisi pemegang saham 

Kospin JASA merupakan pemegang saham 

mayoritas dengan kepemilikan saham 95% 

sembilan puluh lima persen); -----------------------------

Bahwa sesuai dengan keterangan Saksi Saudara 

 PT ATU tentang pemegang 

saham PT ATU setelah diakuisisi oleh Kospin JASA

bukti B3): ----------------------------

Setelah pengambilalihan saham 
berlaku efektif pada tanggal 8 
Januari 2018, nama pemegang 
saham dalam Akta sudah berubah, 
siapa saja nama pemegang saham 
ATU tersebut? 
pemegang saham ada 3: 
Kospin JASA (badan hukum) 95% 
H. Andi asryad (pribadi) 2,5% 
H. Bahroji (pribadi) 2,5% 

Bahwa sesuai dengan keterangan Terlapor tentang 

kepemilikan saham PT ATU sebagai berikut (vide

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

Kospin JASA akan mengakuisisi 95 
% saham ATU, 2,5% saham oleh 
Bapak Andi Arsyad Djuned, dan 2,5 
% Bapak bahroji. Terjadi pada tahun 
2017? 

Jadi benar kospin akuisisi ATU? 

Benar Kospin mengakuisisi 
sebanyak 95% saham ATU.  

lima puluh 

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

Bahwa dengan demikian komposisi pemegang saham 

dari PT ATU setelah pengambilalihan saham adalah 

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

------  

memiliki 2,5% saham dari 

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

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

berdasarkan komposisi pemegang saham 

merupakan pemegang saham 

mayoritas dengan kepemilikan saham 95% 

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

Bahwa sesuai dengan keterangan Saksi Saudara 

PT ATU tentang pemegang 

Kospin JASA 

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

Bahwa sesuai dengan keterangan Terlapor tentang 

ide 

---------------------  
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6.3.3. Badan Usaha Pengambilalih 

(1) Bahwa Kospin JASA merupakan badan usaha yang 

melakukan pengambilalihan saham dengan 

dikuasainya 95% (sembilan puluh lima persen

dari PT ATU; --------------------------------

(2) Bahwa Kospin JASA 

Desember 1973 oleh pengusaha kecil dan menengah 

dengan maksud untuk menanggulangi kesulitan 

mendapatkan bantuan permodalan;

(3) Bahwa kegiatan usaha Kospin JASA

1) Simpanan dan Tabungan

 Simpanan Harian

 Simpanan Berjangka

 Simpanan Hari Koperasi (HARKOP)

 Tabungan Koperasi

 Tabungan SAFARI (SAdar manFAat kopeRasI)

 Tabungan “Labbaika”

 Tabungan Pundi Astha Jasa

 Tabungan Sikesra

 Tabungan PRIMA

 Tabungan INTAN

 Simpanan Hari Raya

2) Pinjaman; --------------------------------

 Pinjaman Harian

 Pinjaman Berjangka

 Pinjaman Insidentil

 Pinjaman Anuitet

 Pinjaman UMK; --------------------------------

 Talangan Dana Haji/Haji Plus

 Talangan Dana Umroh

 Pinjaman Pendidikan

 Pinjaman Anjak Piutang

 Pinjaman Paket Kendaraan

(4) Bahwa Kospin JASA

perusahaan yaitu: --------------------------------

1) Bahwa Tahun 2008 mendirikan PT Perintis Jasa 

Grafika yang bergerak dalam bidang usaha 

SALINAN 

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

merupakan badan usaha yang 

melakukan pengambilalihan saham dengan 

sembilan puluh lima persen) saham 

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

 didirikan pada tanggal 13 

Desember 1973 oleh pengusaha kecil dan menengah 

dengan maksud untuk menanggulangi kesulitan 

mendapatkan bantuan permodalan; ----------------------

Kospin JASA meliputi: ----------

Simpanan dan Tabungan; ------------------------------

Simpanan Harian; -----------------------------------  

jangka; ------------------------------  

Simpanan Hari Koperasi (HARKOP); -------------  

Tabungan Koperasi; --------------------------------  

Tabungan SAFARI (SAdar manFAat kopeRasI);  

Tabungan “Labbaika”; ------------------------------  

Tabungan Pundi Astha Jasa; ----------------------  

Tabungan Sikesra; ----------------------------------  

Tabungan PRIMA; -----------------------------------  

Tabungan INTAN; -----------------------------------  

Simpanan Hari Raya. -------------------------------  

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

Pinjaman Harian; -----------------------------------  

Pinjaman Berjangka; -------------------------------  

Pinjaman Insidentil; --------------------------------  

Pinjaman Anuitet; -----------------------------------  

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

Talangan Dana Haji/Haji Plus; -------------------  

Talangan Dana Umroh; ----------------------------  

Pinjaman Pendidikan; ------------------------------  

Pinjaman Anjak Piutang; ---------------------------  

Pinjaman Paket Kendaraan. -----------------------  

Kospin JASA mendirikan beberapa 

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

Bahwa Tahun 2008 mendirikan PT Perintis Jasa 

Grafika yang bergerak dalam bidang usaha 

-----  

merupakan badan usaha yang 

melakukan pengambilalihan saham dengan 

) saham 

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

didirikan pada tanggal 13 

Desember 1973 oleh pengusaha kecil dan menengah 

dengan maksud untuk menanggulangi kesulitan 

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

----------  

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mendirikan beberapa 

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

Bahwa Tahun 2008 mendirikan PT Perintis Jasa 

Grafika yang bergerak dalam bidang usaha 
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percetakan. Kospin JASA

sebanyak 50% (lima puluh persen

orang perorangan yang jumlahnya lebih dari 5 

(lima) orang; --------------------------------

2) Bahwa Tahun 2014 m

Syariah Jasa Mitra Abadi. Pada awalnya, 

komposisi pemegang saham PT Asuransi Jiwa 

Syariah Jasa Mitra Abadi adalah: 

90% (sembilan puluh persen

Djunadi 5% (lima persen

lima persen) dan H. Sahroni 2,5% (

persen). Pada tanggal 18 Desember 2017, 

PT Asuransi Jiwa Syariah Jasa Mitra Abadi 

menjadi perusahaan terbuka. Setelah menjadi 

perusahaan terbuka, 

saham PT Asuransi Jiwa Syariah Jasa Mitr

sebanyak 52% (lima puluh dua persen

Arslan Djunaid 3% (

(dua koma lima persen

koma lima persen) dan sebanyak 40% (

puluh persen) dilepas ke public;

3) Bahwa ada tahun 2015, 

perusahaan PT Jasa Capital Asset Management;

4) Bahwa pada bulan Desember 2017, 

mendirikan Gadai Syariah, namun s

belum beroperasi; --------------------------------

(5) Bahwa Kospin JASA 

200.000 (dua ratus ribu

seluruh propinsi Jawa, Lampung dan Bali;

(6) Bahwa asset Kospin JASA

modal simpanan (Dana Pihak Ketiga/DPK) dan 

gedung dan tanah. Sebagaian besar asset 

JASA adalah DPK. Sedangkan nilai penjualan 

JASA didasarkan pada 

asset dan Penjualan Kospin JASA

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

SALINAN 

Kospin JASA memiliki saham 

lima puluh persen) dan sisanya 

orang perorangan yang jumlahnya lebih dari 5 

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

Bahwa Tahun 2014 mendirikan PT Asuransi Jiwa 

Syariah Jasa Mitra Abadi. Pada awalnya, 

komposisi pemegang saham PT Asuransi Jiwa 

Syariah Jasa Mitra Abadi adalah: Kospin JASA

sembilan puluh persen), M. Andy Arslan 

lima persen), Bahroji 2,5% (dua koma 

) dan H. Sahroni 2,5% (dua koma lima 

). Pada tanggal 18 Desember 2017, 

PT Asuransi Jiwa Syariah Jasa Mitra Abadi 

menjadi perusahaan terbuka. Setelah menjadi 

perusahaan terbuka, Kospin JASA memiliki 

saham PT Asuransi Jiwa Syariah Jasa Mitra Abadi 

lima puluh dua persen), M. Andy 

unaid 3% (tiga persen), Bahroji 2,5% 

dua koma lima persen), H. Sahroni 2,5% (dua 

) dan sebanyak 40% (empat 

) dilepas ke public; ------------------------

Bahwa ada tahun 2015, Kospin JASA mendirikan 

T Jasa Capital Asset Management; ---

ada bulan Desember 2017, Kospin JASA

mendirikan Gadai Syariah, namun sampai saat ini 

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

 memiliki anggota lebih dari 

dua ratus ribu) anggota yang tersebar di 

seluruh propinsi Jawa, Lampung dan Bali; --------------

Kospin JASA berupa modal sendiri, 

modal simpanan (Dana Pihak Ketiga/DPK) dan 

gedung dan tanah. Sebagaian besar asset Kospin 

adalah DPK. Sedangkan nilai penjualan Kospin 

didasarkan pada nilai simpan pinjam. Nilai 

Kospin JASA tahun 2015-2017 

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

memiliki saham 

) dan sisanya 

orang perorangan yang jumlahnya lebih dari 5 

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

endirikan PT Asuransi Jiwa 

Syariah Jasa Mitra Abadi. Pada awalnya, 

komposisi pemegang saham PT Asuransi Jiwa 

Kospin JASA 

), M. Andy Arslan 

dua koma 

dua koma lima 

). Pada tanggal 18 Desember 2017,           

PT Asuransi Jiwa Syariah Jasa Mitra Abadi 

menjadi perusahaan terbuka. Setelah menjadi 

memiliki 

a Abadi 

), M. Andy 

), Bahroji 2,5% 

dua 

empat 

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

endirikan 

---  

Kospin JASA 

ampai saat ini 

--------  

memiliki anggota lebih dari 

bar di 

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

berupa modal sendiri, 

modal simpanan (Dana Pihak Ketiga/DPK) dan 

Kospin 

Kospin 

nilai simpan pinjam. Nilai 

2017 

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



 

 
Nilai Penjualan (Rp)
Nilai Asset (Rp) 

43. Pertanyaan
Investigator

 
Nilai Penjualan (Rp)
Nilai Asset (Rp)

 

Jawaban 

PT Asuransi Jiwa Syariah Jasa Mita Abadi, Tbk (PT JMA, Tbk)
 
Nilai Penjualan (Rp)
Nilai Asset (Rp) 

 
Nilai Penjualan (Rp)
Nilai Asset (Rp) 

 
Nilai Penjualan (Rp)
Nilai Asset (Rp) 

 
Nilai Penjualan (Rp)
Nilai Asset (Rp) 

 

PT ASURANSI JIWA 
SYARIAH JASA 

MITRA ABADI, Tbk
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2015 
Nilai Penjualan (Rp) 357.741.478.777 462.819.502.657

4.544.168.660.922 5.767.849.478.497

(7) Bahwa dalam persidangan Terlapor tidak membantah 

nilai asset dan omset

Laporan Keterlambatan Pemberitahuan, sebagai 

berikut (vide bukti B10):

Pertanyaan 
Investigator 

Apakah bapak sudah membaca LDP, apakah sudah benar 
nilai asetnya? 

2015 
Nilai Penjualan (Rp) 357.741.478.777 462.819.502.657
Nilai Asset (Rp) 4.544.168.660.922 5.767.849.478.497

Sudah. 
Aset tersebut benar. 

(8) Bahwa Nilai asset dan nilai penjualan perusahaan

perusahaan yang dikendalikan secara langsung 

maupun tidak langsung oleh 

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

PT Asuransi Jiwa Syariah Jasa Mita Abadi, Tbk (PT JMA, Tbk)
2015 

Nilai Penjualan (Rp) 4.277.273.216 8.288.643.330
66.597.647.906 68.318.397.903

PT Jasa Capital Asset Management (PT JCAM)
2015 2016 

Nilai Penjualan (Rp) (8.007.469.925) 1.504.150.500
13.750.855.103 12.720.334.917

PT Gadai Syariah
2015 2016 

Nilai Penjualan (Rp) - - 
- - 

PT Perintis Jasa Grafika
2015 2016 

Nilai Penjualan (Rp) 3.059.562.970 3.146.067.901
4.342.314.400 4.365.137.440
 

(9) Skema Kospin JASA 

Tertinggi (BUIT) sebagai berikut

 

 

 

 

 

 

 

KOSPIN JASA

PT ASURANSI JIWA 
SYARIAH JASA 

MITRA ABADI, Tbk

PT Jasa Capital 
Asset 

Management

PT Gadai 

SALINAN 

2016 2017 
462.819.502.657 498.306.150.280

5.767.849.478.497 6.428.281.480.786

a dalam persidangan Terlapor tidak membantah 

omset yang disampaikan dalam 

erlambatan Pemberitahuan, sebagai 

bukti B10): -------------------------------------

Apakah bapak sudah membaca LDP, apakah sudah benar 

2016 2017 
462.819.502.657 498.306.150.280 

5.767.849.478.497 6.428.281.480.786 

Bahwa Nilai asset dan nilai penjualan perusahaan-

haan yang dikendalikan secara langsung 

maupun tidak langsung oleh Kospin JASA adalah 

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

PT Asuransi Jiwa Syariah Jasa Mita Abadi, Tbk (PT JMA, Tbk) 
2016 2017 

8.288.643.330 40.220.126.438 
68.318.397.903 166.304.171.123 

PT Jasa Capital Asset Management (PT JCAM) 
 2017 

1.504.150.500 4.721.973.076 
12.720.334.917 30.466.622.696 

riah 
 2017 

- 
- 

PT Perintis Jasa Grafika 
 2017 

3.146.067.901 2.958.910.282 
4.365.137.440 4.300.641.292 

 sampai Badan Usaha Induk 

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

KOSPIN JASA

PT Gadai 
Syariah

PT Perintis 
Jasa Grafika

 
6.428.281.480.786 

a dalam persidangan Terlapor tidak membantah 

yang disampaikan dalam 

erlambatan Pemberitahuan, sebagai 

-----  

-

haan yang dikendalikan secara langsung 

adalah 

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

sampai Badan Usaha Induk 

---------------------------  
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6.3.4. Tentang Badan Usaha yang Diambilalih;

(10) Bahwa PT ATU adalah suatu badan hukum yang 

berbentuk Perseroan Terbatas yang Anggaran Dasar 

beserta perubahan-perubahannya dimuat dalam:

a) Bahwa Akta Pendirian tertanggal lima Mei Tahun 

seribu sembilan ratus sembilan puluh empat (05

05-1994) Nomor: 46., yang dibuat oleh dan di 

hadapan Nyonya Lely Roostiati Yudo Paripurno, 

Sarjana Hukum, pada waktu itu pengganti Yudo 

Paripurno, Sarjana Hukum, Notar

Anggaran Dasar mana telah mendapat pengesahan 

dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia dengan 

Surat Keputusannya tertanggal empat belas 

Desember tahun seribu sembilan ratus sembilan 

puluh empat (14-12-

18.286.HT.01.01.TH.94, dan telah diumumkan 

dalam Berita Negara Republik Indonesia tertanggal 

dua puluh satu Pebruari tahun seribu sembilan 

ratus sembilan puluh lima (21

15., Tambahan nomor:1660;

b) Bahwa Akta Berita Acara Rapat PT ATU, tertanggal 

dua puluh satu Juni tahun seribu sembilan ratus 

sembilan puluh enam (21

nomor: 93., yang dibuat oleh dan di hadapan Yudo 

Paripurno, Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta dan 

telah mendapat pengesahan dari Menteri 

Kehakiman Republik Indonesia denga

Keputusannya tertanggal dua puluh tujuh 

Nopember tahun seribu sembilan ratus sembilan 

puluh tujuh (27

12.327.HT.01.01.TH.97, dan telah diumumkan 

dalam Berita Negara Republik Indonesia tertanggal 3 

Juli tahun dua ribu satu (03

Tambahan nomor: 4289

c) Bahwa Akta Berita Acara Rapat Umum pemegang 

Saham Luar Biasa PT. Asuransi Takaful Umum, 

SALINAN 

yang Diambilalih; -----------------------

Bahwa PT ATU adalah suatu badan hukum yang 

berbentuk Perseroan Terbatas yang Anggaran Dasar 

perubahannya dimuat dalam: ------

Akta Pendirian tertanggal lima Mei Tahun 

seribu sembilan ratus sembilan puluh empat (05-

1994) Nomor: 46., yang dibuat oleh dan di 

hadapan Nyonya Lely Roostiati Yudo Paripurno, 

Sarjana Hukum, pada waktu itu pengganti Yudo 

Paripurno, Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta, 

Anggaran Dasar mana telah mendapat pengesahan 

dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia dengan 

Surat Keputusannya tertanggal empat belas 

Desember tahun seribu sembilan ratus sembilan 

-1994), di bawah nomor: C2-

01.TH.94, dan telah diumumkan 

dalam Berita Negara Republik Indonesia tertanggal 

dua puluh satu Pebruari tahun seribu sembilan 

ratus sembilan puluh lima (21-02-1995), nomor: 

15., Tambahan nomor:1660; ------------------------------

Bahwa Akta Berita Acara Rapat PT ATU, tertanggal 

luh satu Juni tahun seribu sembilan ratus 

sembilan puluh enam (21-06-1996), di bawah 

nomor: 93., yang dibuat oleh dan di hadapan Yudo 

Paripurno, Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta dan 

telah mendapat pengesahan dari Menteri 

Kehakiman Republik Indonesia dengan Surat 

Keputusannya tertanggal dua puluh tujuh 

Nopember tahun seribu sembilan ratus sembilan 

puluh tujuh (27-11-1997), nomor: C2-

12.327.HT.01.01.TH.97, dan telah diumumkan 

dalam Berita Negara Republik Indonesia tertanggal 3 

Juli tahun dua ribu satu (03-07-2001), nomor: 53., 

Tambahan nomor: 4289 -----------------------------------

Bahwa Akta Berita Acara Rapat Umum pemegang 

Saham Luar Biasa PT. Asuransi Takaful Umum, 

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

Bahwa PT ATU adalah suatu badan hukum yang 

berbentuk Perseroan Terbatas yang Anggaran Dasar 

------  

Akta Pendirian tertanggal lima Mei Tahun 

-

1994) Nomor: 46., yang dibuat oleh dan di 

hadapan Nyonya Lely Roostiati Yudo Paripurno, 

Sarjana Hukum, pada waktu itu pengganti Yudo 

is di Jakarta, 

Anggaran Dasar mana telah mendapat pengesahan 

dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia dengan 

Surat Keputusannya tertanggal empat belas 

Desember tahun seribu sembilan ratus sembilan 

-

01.TH.94, dan telah diumumkan 

dalam Berita Negara Republik Indonesia tertanggal 

dua puluh satu Pebruari tahun seribu sembilan 

1995), nomor: 

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

Bahwa Akta Berita Acara Rapat PT ATU, tertanggal 

luh satu Juni tahun seribu sembilan ratus 

1996), di bawah 

nomor: 93., yang dibuat oleh dan di hadapan Yudo 

Paripurno, Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta dan 

telah mendapat pengesahan dari Menteri 

n Surat 

Keputusannya tertanggal dua puluh tujuh 

Nopember tahun seribu sembilan ratus sembilan 

-

12.327.HT.01.01.TH.97, dan telah diumumkan 

dalam Berita Negara Republik Indonesia tertanggal 3 

2001), nomor: 53., 

---   

Bahwa Akta Berita Acara Rapat Umum pemegang 

Saham Luar Biasa PT. Asuransi Takaful Umum, 
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tertanggal dua puluh dua September tahun dua ribu 

empat (22-09-2004), di bawah nomor: 127, yang 

dibuat oleh dan dihadapan Arr

Hukum, Notaris di Jakarta;

d) Bahwa Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang 

Saham Luar Biasa PT Asuransi Takaful Umum, 

tertanggal dua puluh sembilan September tahun 

dua ribu enam (29-09

yang dibuat oleh dan diha

Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta;

e) Bahwa Akta Pernyataan keputusan Rapat tertanggal 

tiga belas Mei tahun dua ribu delapan (13

di bawah nomor: 101., yang dibuat oleh dan 

dihadapan Arry Supratno, Sarjana Hukum, Notaris 

di Jakarta, dan telah mendapat persetujuan dari 

Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik 

Indonesia dengan Surat Keputusannya tertanggal 

sembilan Juli tahun dua ribu delapan (09

nomor: AHU-39782.AH.01.02. Tahun 2008

f) Bahwa Akta Pernyataan Keputusan 

Saham tertanggal tiga belas Januari tahun dua ribu 

sembilan (13-01-2009), di bahwa nomor: 26., yang 

dibuat oleh dan di hadapan Arry Supratno, Sarjana 

Hukum, Notaris di Jakarta dan telah diterima dan 

dicatat dalam database sisminbakum Departem

Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, 

sedemikian yang ternyata dalam Surat Penerimaan 

Pemberitahuan tertanggal lima Maret tahun dua 

ribu sembilan (05-03-

01328; --------------------------------

g) Bahwa Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang 

Saham tertanggal dua Oktober tahun dua ribu 

sembilan (02-10-2009), di bawah nomor: 19., yang 

dibuat oleh dan di hadapan Arry Supratno, Sarjana 

Hukum, Notaris di Jakarta, dan telah diterima dan 

dicatat dalam database sisminbakum Departemen 

SALINAN 

tertanggal dua puluh dua September tahun dua ribu 

2004), di bawah nomor: 127, yang 

dibuat oleh dan dihadapan Arry Supratno, Sarjana 

Hukum, Notaris di Jakarta; -------------------------------

Bahwa Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang 

Saham Luar Biasa PT Asuransi Takaful Umum, 

tertanggal dua puluh sembilan September tahun 

09-2006), di bawah nomor: 259., 

yang dibuat oleh dan dihadapan Arry Supratno, 

Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta; ---------------------

Bahwa Akta Pernyataan keputusan Rapat tertanggal 

tiga belas Mei tahun dua ribu delapan (13-05-2008), 

di bawah nomor: 101., yang dibuat oleh dan 

dihadapan Arry Supratno, Sarjana Hukum, Notaris 

rta, dan telah mendapat persetujuan dari 

Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik 

Indonesia dengan Surat Keputusannya tertanggal 

sembilan Juli tahun dua ribu delapan (09-07-2008), 

39782.AH.01.02. Tahun 2008; -----------

Bahwa Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang 

Saham tertanggal tiga belas Januari tahun dua ribu 

2009), di bahwa nomor: 26., yang 

dibuat oleh dan di hadapan Arry Supratno, Sarjana 

Hukum, Notaris di Jakarta dan telah diterima dan 

dicatat dalam database sisminbakum Departemen 

Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, 

sedemikian yang ternyata dalam Surat Penerimaan 

Pemberitahuan tertanggal lima Maret tahun dua 

-2009), nomor: AHU-AH.01.10-

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

Bahwa Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang 

tanggal dua Oktober tahun dua ribu 

2009), di bawah nomor: 19., yang 

dibuat oleh dan di hadapan Arry Supratno, Sarjana 

Hukum, Notaris di Jakarta, dan telah diterima dan 

dicatat dalam database sisminbakum Departemen 

tertanggal dua puluh dua September tahun dua ribu 

2004), di bawah nomor: 127, yang 

y Supratno, Sarjana 

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

Bahwa Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang 

Saham Luar Biasa PT Asuransi Takaful Umum, 

tertanggal dua puluh sembilan September tahun 

2006), di bawah nomor: 259., 

dapan Arry Supratno, 

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

Bahwa Akta Pernyataan keputusan Rapat tertanggal 

2008), 

di bawah nomor: 101., yang dibuat oleh dan 

dihadapan Arry Supratno, Sarjana Hukum, Notaris 

rta, dan telah mendapat persetujuan dari 

Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik 

Indonesia dengan Surat Keputusannya tertanggal 

2008), 

-----------  

Para Pemegang 

Saham tertanggal tiga belas Januari tahun dua ribu 

2009), di bahwa nomor: 26., yang 

dibuat oleh dan di hadapan Arry Supratno, Sarjana 

Hukum, Notaris di Jakarta dan telah diterima dan 

en 

Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, 

sedemikian yang ternyata dalam Surat Penerimaan 

Pemberitahuan tertanggal lima Maret tahun dua 

-

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

Bahwa Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang 

tanggal dua Oktober tahun dua ribu 

2009), di bawah nomor: 19., yang 

dibuat oleh dan di hadapan Arry Supratno, Sarjana 

Hukum, Notaris di Jakarta, dan telah diterima dan 

dicatat dalam database sisminbakum Departemen 
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Hukum Dan Hak Asasi Manusi

sedemikian yang ternyata dalam Surat Penerimaan 

Pemberitahuan tertanggal tiga Nopember tahun dua 

ribu sebelas (03-11-2011), nomor: AHU.AH.01.10

35455; --------------------------------

h) Bahwa Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang 

Saham tertanggal tiga puluh Januari 

dua belas (30-01-2012), di bawah nomor: 151., yang 

dibuat oleh dan di hadapan Arry Supratno, Sarjana 

Hukum, Notaris di Jakarta, perubahan anggaran 

dasar mana telah disetujui oleh Menteri Hukum Dan 

Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, melalu

Surat Keputusannya Tertanggal tujuh belas 

Pebruari tahun dua ribu dua belas (17

nomor: AHU-08402.AH.01.02. Tahun 2012;

i) Bahwa Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang 

Saham tertanggal dua puluh enam Maret tahun dua 

ribu dua belas (26-03-

yang dibuat oleh dan di hadapan Dewi Indrayani, 

Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, pada waktu 

itu pengganti Notaris Arry Supratno, Sarjana 

Hukum, perubahan mana telah diterima dan dicatat 

dalam database sisminbakum Kementerian Hukum

Dan Hak Asasi Manuasia Republik Indonesia, 

sedemikian yang ternyata dalam Surat Penerimaan 

Pemberitahuan Tertanggal sembilan belas April 

tahun dua ribu dua belas (19

AHU-AH.01.10-13715;

j) Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham 

tertanggal dua puluh lima Mei tahun dua ribu dua 

belas (25-05-2012), di bawah nomor: 209., yang 

dibuat oleh dan di hadapan Arry Supratno, Sarjana 

Hukum, Notaris di Jakarta, perubahan mana telah 

diterima dan dicatat dalam database sisminbakum 

Kementerian Hukum D

Republik Indonesia, sedemikian yang ternyata 

dalam Surat Penerimaan Pemberitahuan tertanggal 

SALINAN 

Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, 

sedemikian yang ternyata dalam Surat Penerimaan 

Pemberitahuan tertanggal tiga Nopember tahun dua 

2011), nomor: AHU.AH.01.10-

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

Bahwa Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang 

Saham tertanggal tiga puluh Januari tahun dua ribu 

2012), di bawah nomor: 151., yang 

dibuat oleh dan di hadapan Arry Supratno, Sarjana 

Hukum, Notaris di Jakarta, perubahan anggaran 

dasar mana telah disetujui oleh Menteri Hukum Dan 

Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, melalui 

Surat Keputusannya Tertanggal tujuh belas 

Pebruari tahun dua ribu dua belas (17-02-2012), 

08402.AH.01.02. Tahun 2012; -----------

Bahwa Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang 

Saham tertanggal dua puluh enam Maret tahun dua 

-2012), di bawah nomor: 159., 

yang dibuat oleh dan di hadapan Dewi Indrayani, 

Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, pada waktu 

itu pengganti Notaris Arry Supratno, Sarjana 

Hukum, perubahan mana telah diterima dan dicatat 

dalam database sisminbakum Kementerian Hukum

Dan Hak Asasi Manuasia Republik Indonesia, 

sedemikian yang ternyata dalam Surat Penerimaan 

Pemberitahuan Tertanggal sembilan belas April 

tahun dua ribu dua belas (19-04-2012), nomor: 

13715; -------------------------------------

Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham 

nggal dua puluh lima Mei tahun dua ribu dua 

2012), di bawah nomor: 209., yang 

dibuat oleh dan di hadapan Arry Supratno, Sarjana 

Hukum, Notaris di Jakarta, perubahan mana telah 

diterima dan dicatat dalam database sisminbakum 

Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia 

Republik Indonesia, sedemikian yang ternyata 

dalam Surat Penerimaan Pemberitahuan tertanggal 

a Republik Indonesia, 

sedemikian yang ternyata dalam Surat Penerimaan 

Pemberitahuan tertanggal tiga Nopember tahun dua 

-

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

Bahwa Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang 

tahun dua ribu 

2012), di bawah nomor: 151., yang 

dibuat oleh dan di hadapan Arry Supratno, Sarjana 

Hukum, Notaris di Jakarta, perubahan anggaran 

dasar mana telah disetujui oleh Menteri Hukum Dan 

i 

Surat Keputusannya Tertanggal tujuh belas 

2012), 

-----------  

Bahwa Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang 

Saham tertanggal dua puluh enam Maret tahun dua 

i bawah nomor: 159., 

yang dibuat oleh dan di hadapan Dewi Indrayani, 

Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, pada waktu 

itu pengganti Notaris Arry Supratno, Sarjana 

Hukum, perubahan mana telah diterima dan dicatat 

dalam database sisminbakum Kementerian Hukum 

Dan Hak Asasi Manuasia Republik Indonesia, 

sedemikian yang ternyata dalam Surat Penerimaan 

Pemberitahuan Tertanggal sembilan belas April 

2012), nomor: 

-----  

Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham 

nggal dua puluh lima Mei tahun dua ribu dua 

2012), di bawah nomor: 209., yang 

dibuat oleh dan di hadapan Arry Supratno, Sarjana 

Hukum, Notaris di Jakarta, perubahan mana telah 

diterima dan dicatat dalam database sisminbakum 

an Hak Asasi Manusia 

Republik Indonesia, sedemikian yang ternyata 

dalam Surat Penerimaan Pemberitahuan tertanggal 
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tertanggal dua belas Juni tahun dua ribu dua belas 

(12-06-2012), nomor: AHU

k) Akta Pernyataan Para Pemegang Saham tertanggal 

sembilan Oktober tahun dua ribu dua belas (09

2012), di bawah nomor: 80., yang dibuat oleh dan di 

hadapan Arry Supratno, Sarjana Hukum, Notaris di 

Jakarta, perubahan mana telah diterima dan dicatat 

dalam database sisminbakum Kementerian Hukum 

Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, 

sedemikian yang ternyata dalam Surat Penerimaan 

Pemberitahuan Tertanggal empat belas Nopember 

tahun dua ribu dua belas (14

AHU-AH.01.10-40342;

l) Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham 

tertanggal enam Mei 

(06-05-2014), di bawah nomor: 24., yang dibuat oleh 

dan di hadapan Arry Supratno, Sarjana Hukum, 

Notaris di Jakarta, perubahan mana telah di terima 

dan di catat dalam database sisminbakum 

kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia 

Republik Indonesia, sedemikian yang ternyata 

dalam Surat Penerimaan Pemberitahuan Tertanggal 

dua puluh tiga Mei tahun dua ribu empat belas (23

05-2014) nomor: AHU-

m) Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham 

tertanggal sebelas Agustus t

belas (11-08-2014), di bawah nomor: 21., yang 

dibuat oleh dan di hadapan Arry Supratno, Sarjana 

Hukum, Notaris di Jakarta, perubahan mana telah 

diterima dan dicatat dalam database sisminbakum 

Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia 

Republik Indonesia, sedemikian yang ternyata 

dalam Surat Penerimaan Pemberitahuan tertanggal 

dua puluh tujuh Agustus tahun dua ribu empat 

belas (27-08-2014), nomor: AHU

n) Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham 

tertanggal dua Oktober tah

SALINAN 

tertanggal dua belas Juni tahun dua ribu dua belas 

2012), nomor: AHU-AH.01.10-21227; ----------

Akta Pernyataan Para Pemegang Saham tertanggal 

mbilan Oktober tahun dua ribu dua belas (09-10-

2012), di bawah nomor: 80., yang dibuat oleh dan di 

hadapan Arry Supratno, Sarjana Hukum, Notaris di 

Jakarta, perubahan mana telah diterima dan dicatat 

dalam database sisminbakum Kementerian Hukum 

i Manusia Republik Indonesia, 

sedemikian yang ternyata dalam Surat Penerimaan 

Pemberitahuan Tertanggal empat belas Nopember 

tahun dua ribu dua belas (14-11-2012), nomor: 

40342; -------------------------------------

Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham 

 tahun dua ribu empat belas 

2014), di bawah nomor: 24., yang dibuat oleh 

dan di hadapan Arry Supratno, Sarjana Hukum, 

Notaris di Jakarta, perubahan mana telah di terima 

dan di catat dalam database sisminbakum 

kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia 

Republik Indonesia, sedemikian yang ternyata 

dalam Surat Penerimaan Pemberitahuan Tertanggal 

dua puluh tiga Mei tahun dua ribu empat belas (23-

-10109.40.22.2014; -------------

Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham 

tertanggal sebelas Agustus tahun dua ribu empat 

2014), di bawah nomor: 21., yang 

dibuat oleh dan di hadapan Arry Supratno, Sarjana 

Hukum, Notaris di Jakarta, perubahan mana telah 

diterima dan dicatat dalam database sisminbakum 

Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia 

blik Indonesia, sedemikian yang ternyata 

dalam Surat Penerimaan Pemberitahuan tertanggal 

dua puluh tujuh Agustus tahun dua ribu empat 

2014), nomor: AHU-26323.40.22.2014; -

Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham 

tertanggal dua Oktober tahun dua ribu empat belas 

tertanggal dua belas Juni tahun dua ribu dua belas 

----------  

Akta Pernyataan Para Pemegang Saham tertanggal 

-

2012), di bawah nomor: 80., yang dibuat oleh dan di 

hadapan Arry Supratno, Sarjana Hukum, Notaris di 

Jakarta, perubahan mana telah diterima dan dicatat 

dalam database sisminbakum Kementerian Hukum 

i Manusia Republik Indonesia, 

sedemikian yang ternyata dalam Surat Penerimaan 

Pemberitahuan Tertanggal empat belas Nopember 

2012), nomor: 

-----  

Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham 

tahun dua ribu empat belas 

2014), di bawah nomor: 24., yang dibuat oleh 

dan di hadapan Arry Supratno, Sarjana Hukum, 

Notaris di Jakarta, perubahan mana telah di terima 

dan di catat dalam database sisminbakum 

kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia 

Republik Indonesia, sedemikian yang ternyata 

dalam Surat Penerimaan Pemberitahuan Tertanggal 

-

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

Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham 

ahun dua ribu empat 

2014), di bawah nomor: 21., yang 

dibuat oleh dan di hadapan Arry Supratno, Sarjana 

Hukum, Notaris di Jakarta, perubahan mana telah 

diterima dan dicatat dalam database sisminbakum 

Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia 

blik Indonesia, sedemikian yang ternyata 

dalam Surat Penerimaan Pemberitahuan tertanggal 

dua puluh tujuh Agustus tahun dua ribu empat 

-  

Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham 

un dua ribu empat belas 
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(02-10-2014), di bawah nomor: 08., yang dibuat oleh 

dan di hadapan Arry Supratno, Sarjana Hukum, 

Notaris di Jakarta, perubahan mana telah diterima 

dan dicatat dalam database sisminbakum 

Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia 

Republik Indonesia, sedemikian yang ternyata 

dalam Surat Penerimaan Pemberitahuan tertanggal 

tiga belas Oktober tahun dua ribu empat belas 

(13-10-2014), nomor: AHU

o) Akta Pernyataan Para Pemegang Saham tertanggal 

dua puluh enam Januari tahun dua ribu lima belas 

(26-01-2015), di bawah nomor: 94., yang dibuat oleh 

dan di hadapan Arry Supratno, Sarjana Hukum, 

Notaris di Jakarta, perubahan mana telah di terima 

dan dicatat dalam database sisminbakum 

Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manu

Republik Indonesia, sedemikian yang ternyata 

dsalam Surat Penerimaan Pemberitahuan tertanggal 

tujuh belas Januari tahun dua ribu empat belas 

(17-02-2015), nomor: AHU

p) Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham 

tertanggal dua puluh lima Nopember tahun dua ribu 

lima belas (25-11-2015), di bawah nomor: 98., yang 

dibuat oleh dan di hadapan Arry Supratno, Sarjana 

Hukum,  Notaris di Jakarta, perubahan mana telah 

diterima dan dicatat dalam database sisminbakum 

Kementerian Hukum Dan Hak Asa

Republik Indonesia, sedemikian yang ternyata 

dalam Surat Penerimaan Pemberitahuan tertanggal 

satu Desember dua ribu lima belas (01

nomor: AHU-AH.01.03

q) Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham 

tertanggal sepuluh Februari 

belas (10-02-2016), di bawah nomor: 30., yang 

dibuat oleh dan di hadapan Arry Supratno, Sarjana 

Hukum, Notaris di Jakarta, perubahan mana telah 

diterima dan dicatat dalam database sisminbakum 

SALINAN 

2014), di bawah nomor: 08., yang dibuat oleh 

dan di hadapan Arry Supratno, Sarjana Hukum, 

Notaris di Jakarta, perubahan mana telah diterima 

dan dicatat dalam database sisminbakum 

Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia 

ik Indonesia, sedemikian yang ternyata 

dalam Surat Penerimaan Pemberitahuan tertanggal 

tiga belas Oktober tahun dua ribu empat belas 

2014), nomor: AHU-35272.40.22.3014; --------

Akta Pernyataan Para Pemegang Saham tertanggal 

anuari tahun dua ribu lima belas 

2015), di bawah nomor: 94., yang dibuat oleh 

dan di hadapan Arry Supratno, Sarjana Hukum, 

Notaris di Jakarta, perubahan mana telah di terima 

dan dicatat dalam database sisminbakum 

Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia 

Republik Indonesia, sedemikian yang ternyata 

dsalam Surat Penerimaan Pemberitahuan tertanggal 

tujuh belas Januari tahun dua ribu empat belas 

2015), nomor: AHU-AH.01.03-0010378; -------

Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham 

lima Nopember tahun dua ribu 

2015), di bawah nomor: 98., yang 

dibuat oleh dan di hadapan Arry Supratno, Sarjana 

Hukum,  Notaris di Jakarta, perubahan mana telah 

diterima dan dicatat dalam database sisminbakum 

Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia 

Republik Indonesia, sedemikian yang ternyata 

dalam Surat Penerimaan Pemberitahuan tertanggal 

satu Desember dua ribu lima belas (01-12-2015), 

AH.01.03-0984407; ------------------------

Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham 

tertanggal sepuluh Februari tahun dua ribu enam 

2016), di bawah nomor: 30., yang 

dibuat oleh dan di hadapan Arry Supratno, Sarjana 

Hukum, Notaris di Jakarta, perubahan mana telah 

diterima dan dicatat dalam database sisminbakum 

2014), di bawah nomor: 08., yang dibuat oleh 

dan di hadapan Arry Supratno, Sarjana Hukum, 

Notaris di Jakarta, perubahan mana telah diterima 

dan dicatat dalam database sisminbakum 

Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia 

ik Indonesia, sedemikian yang ternyata 

dalam Surat Penerimaan Pemberitahuan tertanggal 

tiga belas Oktober tahun dua ribu empat belas                 

--------  

Akta Pernyataan Para Pemegang Saham tertanggal 

anuari tahun dua ribu lima belas 

2015), di bawah nomor: 94., yang dibuat oleh 

dan di hadapan Arry Supratno, Sarjana Hukum, 

Notaris di Jakarta, perubahan mana telah di terima 

dan dicatat dalam database sisminbakum 

sia 

Republik Indonesia, sedemikian yang ternyata 

dsalam Surat Penerimaan Pemberitahuan tertanggal 

tujuh belas Januari tahun dua ribu empat belas 

-------  

Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham 

lima Nopember tahun dua ribu 

2015), di bawah nomor: 98., yang 

dibuat oleh dan di hadapan Arry Supratno, Sarjana 

Hukum,  Notaris di Jakarta, perubahan mana telah 

diterima dan dicatat dalam database sisminbakum 

si Manusia 

Republik Indonesia, sedemikian yang ternyata 

dalam Surat Penerimaan Pemberitahuan tertanggal 

2015), 

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

Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham 

tahun dua ribu enam 

2016), di bawah nomor: 30., yang 

dibuat oleh dan di hadapan Arry Supratno, Sarjana 

Hukum, Notaris di Jakarta, perubahan mana telah 

diterima dan dicatat dalam database sisminbakum 
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Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia 

Republik Indonesia, sedemikian yang ternyata 

dalam Surat Penerimaan Pemberitahuan tertanggal 

delapan belas Pebruari tahun dua ribu enam belas 

(18-02-2016), nomor: AHU

r) Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham 

tertanggal depalan belas Mei

belas (18-05-2016), di bawah nomor: 95., yang 

dibuat oleh dan di hadapan Arry Supratno, Sarjana 

Hukum, Notaris di Jakarta, perubahan mana telah 

diterima dan dicatat dalam database sisminbakum 

Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia 

Republik Indonesia, sedemikian yang ternyata 

dalam Surat Penerimaan Pemberitahuan tertanggal 

sembilan Juni tahun dua ribu enam belas (09

2016), nomor: AHU-AH.01.03

s) Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham 

tertanggal tiga Oktober tahun dua ri

(03-10-2016), di bawah nomro: 07., yang dibuat oleh 

dan di hadapan Arry Supratno, Sarjana Hukum, 

Notaris di Jakarta, perubahan mana telah diterima 

dan dicatat dalam database sisminbakum 

Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia 

Republik Indonesia, sedemikian yang ternyata 

dalam Surat Penerimaan Pemberitahuan tertanggal 

sebelas Oktober tahun dua ribu enam belas 

(11-10-2016), nomor: AHU

t) Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham 

tertanggal tujuh belas Oktob

belas (17-10-2017), di bawah nomor: 36., yang 

dibuat oleh dan di hadapan Arry Supratno, Sarjana 

Hukum, Notaris di Jakarta, perubahan mana telah 

diterima dan dicatat dalam database sisminbakum 

Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia 

Republik Indonesia, sedemikian yang ternyata 

dalam Surat Penerimaan Pemberitahuan tertanggal 

SALINAN 

Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia 

blik Indonesia, sedemikian yang ternyata 

dalam Surat Penerimaan Pemberitahuan tertanggal 

delapan belas Pebruari tahun dua ribu enam belas 

2016), nomor: AHU-AH.01.03-0024625; -------

Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham 

tertanggal depalan belas Mei tahun dua ribu enam 

2016), di bawah nomor: 95., yang 

dibuat oleh dan di hadapan Arry Supratno, Sarjana 

Hukum, Notaris di Jakarta, perubahan mana telah 

diterima dan dicatat dalam database sisminbakum 

Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia 

ublik Indonesia, sedemikian yang ternyata 

dalam Surat Penerimaan Pemberitahuan tertanggal 

sembilan Juni tahun dua ribu enam belas (09-06-

AH.01.03-0055783; ----------------

Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham 

tertanggal tiga Oktober tahun dua ribu enam belas 

2016), di bawah nomro: 07., yang dibuat oleh 

dan di hadapan Arry Supratno, Sarjana Hukum, 

Notaris di Jakarta, perubahan mana telah diterima 

dan dicatat dalam database sisminbakum 

Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia 

ia, sedemikian yang ternyata 

dalam Surat Penerimaan Pemberitahuan tertanggal 

sebelas Oktober tahun dua ribu enam belas 

2016), nomor: AHU-AH.01.03-0088288; -------

Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham 

tertanggal tujuh belas Oktober tahun dua ribu tujuh 

2017), di bawah nomor: 36., yang 

dibuat oleh dan di hadapan Arry Supratno, Sarjana 

Hukum, Notaris di Jakarta, perubahan mana telah 

diterima dan dicatat dalam database sisminbakum 

Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia 

Republik Indonesia, sedemikian yang ternyata 

dalam Surat Penerimaan Pemberitahuan tertanggal 

Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia 

blik Indonesia, sedemikian yang ternyata 

dalam Surat Penerimaan Pemberitahuan tertanggal 

delapan belas Pebruari tahun dua ribu enam belas 

-------  

Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham 

tahun dua ribu enam 

2016), di bawah nomor: 95., yang 

dibuat oleh dan di hadapan Arry Supratno, Sarjana 

Hukum, Notaris di Jakarta, perubahan mana telah 

diterima dan dicatat dalam database sisminbakum 

Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia 

ublik Indonesia, sedemikian yang ternyata 

dalam Surat Penerimaan Pemberitahuan tertanggal 

-

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

Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham 

bu enam belas 

2016), di bawah nomro: 07., yang dibuat oleh 

dan di hadapan Arry Supratno, Sarjana Hukum, 

Notaris di Jakarta, perubahan mana telah diterima 

dan dicatat dalam database sisminbakum 

Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia 

ia, sedemikian yang ternyata 

dalam Surat Penerimaan Pemberitahuan tertanggal 

sebelas Oktober tahun dua ribu enam belas                    

-------  

Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham 

er tahun dua ribu tujuh 

2017), di bawah nomor: 36., yang 

dibuat oleh dan di hadapan Arry Supratno, Sarjana 

Hukum, Notaris di Jakarta, perubahan mana telah 

diterima dan dicatat dalam database sisminbakum 

Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia 

Republik Indonesia, sedemikian yang ternyata 

dalam Surat Penerimaan Pemberitahuan tertanggal 



 

Pemegang Saham

PT. Syarikat Takaful Indonesia
PT. Asuransi Takaful Keluarga
Koperasi Karyawan Takaful 

TOTAL

 
Nilai Penjualan (Rp)
Nilai Asset (Rp) 

 

 

 

 

 

 

 

      ANALISIS --------------------------------

6.4. Analisis syarat Pe

Batasan Nilai;

6.4.1.

6.4.2.

PT Syarikat 
Takaful Indonesia
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dua puluh Oktober tahun dua ribu tujuh belas (20

10-2017), nomor: AHU

(11) Bahwa pemegang saham 

dilakukan proses pengambilali

berikut: --------------------------------

(12) Bahwa kegiatan usaha PT ATU adalah asuransi 

kerugian syariah meliputi: asuransi kendaraan 

bermotor dan asuransi kebakaran;

Pemegang Saham Jumlah Saham (Lembar)

PT. Syarikat Takaful Indonesia 
PT. Asuransi Takaful Keluarga 
Koperasi Karyawan Takaful  

TOTAL 

(13) Bahwa pada saat ini, wilayah pemasaran PT ATU 

meliputi: Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang dan 

Bekasi; --------------------------------

(14) Bahwa nilai penjualan dan 

2015-2017: --------------------------------

2015 
Nilai Penjualan (Rp) 107.871.594.904 73.419.284.584

212.872.148.121 133.494.497.646

(15) Skema kepemilikan saham PT ATU :

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

Analisis syarat Pemberitahuan Pengambilalihan kepada Komisi 

Batasan Nilai; --------------------------------

6.4.1. Batasan nilai untuk melakukan Pemberitahuan 

Penggabungan, Peleburan, Pengambilalihan Komisi 

sebagaimana diatur dalam Pasal 5 ayat (2) dan (4) PP No. 

57/2010; --------------------------------

6.4.2. Dalam pasal 5 ayat (2) PP No. 57/2010, Jumlah/batasan 

nilai tertentu sebagaimana dimaksud terdiri atas:

PT Asuransi 
Takaful Umum

PT Syarikat 
Takaful Indonesia 

PT Asuransi 
Takaful Indonesia

SALINAN 

dua puluh Oktober tahun dua ribu tujuh belas (20-

2017), nomor: AHU-AH.01.03-0182651. ------------

Bahwa pemegang saham terakhir PT ATU sebelum 

dilakukan proses pengambilalihan saham sebagai 

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

usaha PT ATU adalah asuransi 

kerugian syariah meliputi: asuransi kendaraan 

bermotor dan asuransi kebakaran; ------------------------

Jumlah Saham (Lembar) Nominal (Rp.) 

26.335 26.335.000.000
23.540 23.540.000.000

125 125.000.000
50.000 50.000.000.000

ini, wilayah pemasaran PT ATU 

meliputi: Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang dan 

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

Bahwa nilai penjualan dan nilai aset PT ATU tahun 

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

2016 2017 
73.419.284.584 - 

133.494.497.646 92.548.304.614 

Skema kepemilikan saham PT ATU : ----------------------

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

mberitahuan Pengambilalihan kepada Komisi ; ---

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

untuk melakukan Pemberitahuan 

Penggabungan, Peleburan, Pengambilalihan Komisi 

sebagaimana diatur dalam Pasal 5 ayat (2) dan (4) PP No. 

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

No. 57/2010, Jumlah/batasan 

nilai tertentu sebagaimana dimaksud terdiri atas: ----------- 

PT Asuransi 
Takaful Umum 

PT Asuransi 
Takaful Indonesia 

Koperasi 
Karyawan Takaful 

-

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

terakhir PT ATU sebelum 

han saham sebagai 

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

usaha PT ATU adalah asuransi 

kerugian syariah meliputi: asuransi kendaraan 

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

 
 
 
 

ini, wilayah pemasaran PT ATU 

meliputi: Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang dan 

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

nilai aset PT ATU tahun 

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

 
 

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

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

---  

  

untuk melakukan Pemberitahuan 

Penggabungan, Peleburan, Pengambilalihan Komisi 

sebagaimana diatur dalam Pasal 5 ayat (2) dan (4) PP No. 

   

No. 57/2010, Jumlah/batasan 

  



 

6.4.3.

6.4.4.

6.4.5.
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6.4.2.1. Nilai aset sebesar Rp. 2.500.000.000.000,00 (

triliun lima ratus miliar rupiah

6.4.2.2. Nilai penjualan

Rp. 5.000.000.000.000,

6.4.3. 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:

6.4.3.1. Badan Usaha hasil Penggabungan, atau Badan 

Usaha hasil Peleburan, atau Badan Usaha yang 

mengambilalih saham perusahaan lain dan 

Badan Usaha yang diambilalih; dan

6.4.3.2. 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.

6.4.4. Nilai penjualan dan/atau aset hasil Penggabungan atau 

Peleburan atau Pengambilalihan adalah jumlah nilai 

penjualan dan/atau aset yang dihitung ber

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); --------------------------------

6.4.5. Dengan demikian, nilai aset dan/atau nilai penjualan 

tidak hanya meliputi nilai aset dan/a

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 

SALINAN 

aset sebesar Rp. 2.500.000.000.000,00 (dua 

triliun lima ratus miliar rupiah); dan/atau; --------- 

penjualan sebesar 

Rp. 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: ---------------------------------- 

Usaha hasil Penggabungan, atau Badan 

Usaha hasil Peleburan, atau Badan Usaha yang 

mengambilalih saham perusahaan lain dan 

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

Usaha yang secara langsung maupun 

tidak langsung mengendalikan atau dikendalikan 

oleh Badan Usaha hasil penggabungan, Badan 

hasil peleburan, atau Badan Usaha yang 

mengambilalih saham perusahaan lain dan 

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

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 

gsung maupun 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 

dua 

  

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 

  

Usaha hasil Penggabungan, atau Badan 

Usaha hasil Peleburan, atau Badan Usaha yang 

mengambilalih saham perusahaan lain dan 

  

Usaha yang secara langsung maupun 

tidak langsung mengendalikan atau dikendalikan 

oleh Badan Usaha hasil penggabungan, Badan 

hasil peleburan, atau Badan Usaha yang 

mengambilalih saham perusahaan lain dan 

  

Nilai penjualan dan/atau aset hasil Penggabungan atau 

Peleburan atau Pengambilalihan adalah jumlah nilai 

dasarkan 

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 

gsung maupun tidak langsung mengendalikan atau 

dikendalikan oleh Badan Usaha yang melakukan 

Penggabungan, Peleburan, dan Pengambilalihan; (Perkom 

  

Dengan demikian, nilai aset dan/atau nilai penjualan 

tau 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 



 

6.4.6.

6.4.7.

6.4.8.

 
6.4.9.
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secara vertikal, yaitu induk p

Badan Usaha Induk Tertinggi dan anak perusahaan 

sampai dengan anak perusahaan yang paling bawah; 

(Perkom No. 2 Tahun 2013); 

6.4.6. Nilai aset dan/atau nilai penjualan Badan Usaha Tertinggi 

yang dihitung adalah nilai aset dan/atau nilai pe

seluruh anak perusahaan. Hal ini dikarenakan secara 

ekonomi, nilai aset anak perusahaan merupakan nilai aset 

dari induk perusahaan; (Perkom No. 2 Tahun 2013)

6.4.7. Nilai aset yang dihitung adalah nilai aset yang berlokasi di 

wilayah Indonesia. Sama hal

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); --------------------------------

6.4.8. Dalam penjelasan pasal 5 ayat (2) PP No. 57/2010, cara 

penghitungan jumlah/batasan nilai 

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 seb
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. 

6.4.9. 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 

SALINAN 

secara vertikal, yaitu induk perusahaan sampai dengan 

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 penjualan 

seluruh anak perusahaan. Hal ini dikarenakan secara 

ekonomi, nilai aset anak perusahaan merupakan nilai aset 

dari induk perusahaan; (Perkom No. 2 Tahun 2013); ------- 

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 

itung adalah nilai aset atau nilai penjualan 

seluruh anak perusahaan secara langsung atau tidak 

langsung dari Badan Usaha Induk Tertinggi; (Perkom No. 2 

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

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 

erusahaan sampai dengan 

Badan Usaha Induk Tertinggi dan anak perusahaan 

sampai dengan anak perusahaan yang paling bawah; 

  

Nilai aset dan/atau nilai penjualan Badan Usaha Tertinggi 

njualan 

seluruh anak perusahaan. Hal ini dikarenakan secara 

ekonomi, nilai aset anak perusahaan merupakan nilai aset 

  

Nilai aset yang dihitung adalah nilai aset yang berlokasi di 

nya 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 

itung adalah nilai aset atau nilai penjualan 

seluruh anak perusahaan secara langsung atau tidak 

langsung dari Badan Usaha Induk Tertinggi; (Perkom No. 2 

  

Dalam penjelasan pasal 5 ayat (2) PP No. 57/2010, cara 

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 

esar 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 



 

6.4.10.

Perusahaan 

Kospin JASA 

Perusahaan 

Kospin JASA 

6.4.11.

Total

Aset

Penjualan

6.4.12.

6.4.13.
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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)

6.4.10. Bahwa total nilai aset dan/atau nilai penjualan 3 (

tahun terakhir dari Kospin JASA

rupiah adalah:  --------------------------------

Nilai Aset 
2015 2016

4.544.168.660.922 5.767.849.478.497
 

Nilai Penjualan (Rp)
2015 2016

357.741.478.777 462.819.502.657

6.4.11. Bahwa total nilai aset dan/atau nilai penjualan 3 tahu

terakhir dari PT ATU yang dinyatakan dalam rupiah 

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

PT ATU

Total 2015 

Aset 212.872.148.121 133.494.497.646

Penjualan 107.871.594.904 73.419.284.584

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

aset dan/atau nilai penjualan sebagaimana dimaksud 

pada ayat (2) dihitung berdasarkan penjumlahan nilai aset 

dan/atau nilai penjualan dari:

6.4.12.1. Badan usaha hasil Penggabungan, atau Badan 

Usaha hasil Peleburan, atau Badan Usaha yang 

mengambilalih saham p

Badan Usaha yang diambilalih; dan

6.4.12.2. 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 perusah

Badan Usaha yang diambilalih

6.4.13. 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 

JASA dan PT ATU; --------------------------------

SALINAN 

30%), maka nilai penjualan dan/atau asetnya dihitung

berdasarkan rata rata nilai penjualan dan/atau aset 3 

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

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

Kospin JASA yang dinyatakan dalam 

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

Nilai Aset (Rp) 
2016 2017 

5.767.849.478.497 6.428.281.480.786 

Nilai Penjualan (Rp) 
2016 2017 

462.819.502.657 498.306.150.280 

total nilai aset dan/atau nilai penjualan 3 tahun 

terakhir dari PT ATU yang dinyatakan dalam rupiah 

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

PT ATU 

2016 2017 

133.494.497.646 92.548.304.614 

73.419.284.584 - 

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

hasil Penggabungan, atau Badan 

Usaha hasil Peleburan, atau Badan Usaha yang 

mengambilalih saham perusahaan lain dan 

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

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; --------------------- 

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 Kospin 

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

30%), maka nilai penjualan dan/atau asetnya dihitung 

berdasarkan rata rata nilai penjualan dan/atau aset 3 

  

) 

yang dinyatakan dalam 

  

n 

terakhir dari PT ATU yang dinyatakan dalam rupiah 

  

 

Nilai 

aset dan/atau nilai penjualan sebagaimana dimaksud 

pada ayat (2) dihitung berdasarkan penjumlahan nilai aset 

  

hasil Penggabungan, atau Badan 

Usaha hasil Peleburan, atau Badan Usaha yang 

erusahaan lain dan 

  

Usaha yang secara langsung maupun 

tidak langsung mengendalikan atau dikendalikan 

oleh Badan Usaha hasil penggabungan, Badan 

Usaha hasil peleburan, atau Badan Usaha yang 

aan lain dan 

  

mengacu pada pasal 5 ayat (4) PP No. 57/2010 

huruf b, maka penjumlahan nilai aset dan atau nilai 

Kospin 

  



 

6.4.14.

6.4.15.

6.4.16.

6.4.17.

6.4.18.

Batasan Nilai
Aset 

Penjualan 

6.4.19.
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6.4.14. Bahwa perbedaan antara nilai pe

aset tahun terakhir dengan nilai penjualan dan/atau aset 

tahun sebelumnya tidak signifikan (tidak terdapat selisih 

lebih besar dari 30%) dari badan usaha pengambilalih 

(Kospin JASA); --------------------------------

Perbedaan 2016
Aset 

11.45% 

6.4.15. Bahwa perbedaan antara nilai penjualan dan/atau nilai 

aset tahun terakhir dengan nilai penjualan dan/atau aset 

tahun sebelumnya signifikan (terdapat selisih lebih besar 

dari 30%) dari badan usaha yang diambilalih (PT ATU) ;

Perbedaan 2016
Aset 

-30,67% 

6.4.16. Bahwa dengan 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 penjualan 

dan/atau asetnya dihitung ber

penjualan dan/atau asset 3 (tiga) tahun terakhir;

6.4.17. Bahwa rata rata nilai penjualan dan/atau asset 3 (tiga) 

tahun terakhir dari badan usaha yang diambilalih adalah

Rata-rata 2015-2017 
Aset 

Penjualan 

6.4.18. Bahwa nilai gabungan penjualan dan/atau aset hasil 

Pengambilalihan yang dihitung berdasarkan penjumlahan 

nilai penjualan dan/atau nilai asset dari badan usaha 

pengambilalih tahun terakhir dengan nilai penjualan 

dan/atau nilai asset rata rata 3 (ti

badan usaha yang diambilalih adalah:

Batasan Nilai Kospin JASA PT. ATU
6.428.281.480.786 146,304,983,460

 498.306.150.280 60,430,293,163

6.4.19. Bahwa 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 

SALINAN 

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 

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

Perbedaan 2016-2017 
Penjualan 

7.67% 

antara nilai penjualan dan/atau nilai 

aset tahun terakhir dengan nilai penjualan dan/atau aset 

tahun sebelumnya signifikan (terdapat selisih lebih besar 

dari 30%) dari badan usaha yang diambilalih (PT ATU) ; --- 

Perbedaan 2016-2017 
Penjualan 

-100% 

Bahwa dengan 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 penjualan 

dan/atau asetnya dihitung berdasarkan rata-rata nilai 

penjualan dan/atau asset 3 (tiga) tahun terakhir; ----------- 

Bahwa rata rata nilai penjualan dan/atau asset 3 (tiga) 

tahun terakhir dari badan usaha yang diambilalih adalah: 

PT ATU 
146,304,983,460 
60,430,293,163 

nilai gabungan penjualan dan/atau aset hasil 

Pengambilalihan yang dihitung berdasarkan penjumlahan 

nilai penjualan dan/atau nilai asset dari badan usaha 

pengambilalih tahun terakhir dengan nilai penjualan 

dan/atau nilai asset rata rata 3 (tiga) tahun terakhir dari 

badan usaha yang diambilalih adalah: ------------------------- 

PT. ATU Hasil Penjumlahan 
146,304,983,460 6,574,586,464,246  
60,430,293,163   558,736,443,443  

anya frasa kata hubung “dan 

atau” pada batasan nilai sebagaimana diatur dalam Pasal 

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

njualan 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 

  

antara nilai penjualan dan/atau nilai 

aset tahun terakhir dengan nilai penjualan dan/atau aset 

tahun sebelumnya signifikan (terdapat selisih lebih besar 

  

Bahwa dengan 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 penjualan 

rata nilai 

  

Bahwa rata rata nilai penjualan dan/atau asset 3 (tiga) 

 

nilai gabungan penjualan dan/atau aset hasil 

Pengambilalihan yang dihitung berdasarkan penjumlahan 

nilai penjualan dan/atau nilai asset dari badan usaha 

pengambilalih tahun terakhir dengan nilai penjualan 

ga) tahun terakhir dari 

  

anya frasa kata hubung “dan 

atau” pada batasan nilai sebagaimana diatur dalam Pasal 

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



 

6.4.20.

6.5. Penggabungan, Peleburan dan Pengambilalihan antara 

Perusahaan yang tidak terafiliasi;

6.5.1.

6.5.2.

6.5.3.

6.5.4.
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maupun sifat fakultatif yang berarti bisa keduanya atau 

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

6.4.20. Bahwa dengan melebihinya nilai aset gabun

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 

kewajiban untuk melakukan

Pengambilalihan saham PT ATU kepada KPPU;

Penggabungan, Peleburan dan Pengambilalihan antara 

Perusahaan yang tidak terafiliasi; --------------------------------

6.5.1. 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; --------------------------------

6.5.2. Bahwa berdasarkan penjelasan Pas

2010 yang dimaksud dengan “terafiliasi

6.5.2.1. Hubungan antara 
maupun tidak langsung, mengendalikan atau 
dikendalikan oleh perusahaan tersebut

6.5.2.2. Hubungan antara 
dikendalikan, baik langsung maupun tidak 
langsung oleh pihak yang sama; atau

6.5.2.3. Hubungan antara perusahaan dan pemegang 
saham utama; --------------------------------

6.5.3. Bahwa dengan demikian perlu terlebih dahulu untuk 

diuraikan apakah ketentuan kewajiban menyampaikan 

pemberitahuan secara tertulis ini berlaku atau tidak bagi 

Kospin JASA; --------------------------------

6.5.4. Bahwa pemegang saham awal dari P

diambilalih adalah sebagai berikut

6.5.4.1. PT Syarikat Takaful Indonesia 

enam ribu tiga ratus tiga puluh lima

saham atau 52,67 % (

puluh tujuh persen)kepemilikan saham

6.5.4.2. PT Asuransi Takaful 

tiga ribu lima ratus empat puluh

SALINAN 

maupun sifat fakultatif yang berarti bisa keduanya atau 

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

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 Kospin JASA memiliki 

kewajiban untuk melakukan pemberitahuan 

ATU kepada KPPU; -------------- 

Penggabungan, Peleburan dan Pengambilalihan antara 

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

ketentuan Pasal 7 PP No. 57/2010 

diatur bahwa kewajiban menyampaikan pemberitahuan 

tulis tidak berlaku bagi Pelaku Usaha yang 

melakukan Penggabungan Badan Usaha, Peleburan Badan 

Usaha, atau Pengambilalihan saham antar perusahaan 

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

Bahwa berdasarkan penjelasan Pasal 7 PP No. 57 Tahun 

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; ------------- 

bungan antara perusahaan dan pemegang 
------------------------------------------ 

perlu terlebih dahulu untuk 

diuraikan apakah ketentuan kewajiban menyampaikan 

pemberitahuan secara tertulis ini berlaku atau tidak bagi 

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

aham awal dari PT ATU sebelum 

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

PT Syarikat Takaful Indonesia 26.335 (dua puluh 

enam ribu tiga ratus tiga puluh lima) lembar 

saham atau 52,67 % (lima puluh dua koma enam 

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

PT Asuransi Takaful Keluarga 23.540 (dua puluh 

tiga ribu lima ratus empat puluh) lembar saham 

maupun sifat fakultatif yang berarti bisa keduanya atau 

  

gan 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     

memiliki 

tahuan 

  

Penggabungan, Peleburan dan Pengambilalihan antara 

  

ketentuan Pasal 7 PP No. 57/2010 

diatur bahwa kewajiban menyampaikan pemberitahuan 

tulis tidak berlaku bagi Pelaku Usaha yang 

melakukan Penggabungan Badan Usaha, Peleburan Badan 

Usaha, atau Pengambilalihan saham antar perusahaan 

  

l 7 PP No. 57 Tahun 

  

perusahaan, baik langsung 
maupun tidak langsung, mengendalikan atau 

  
2 (dua) perusahaan yang 

dikendalikan, baik langsung maupun tidak 
  

bungan antara perusahaan dan pemegang 
  

perlu terlebih dahulu untuk 

diuraikan apakah ketentuan kewajiban menyampaikan 

pemberitahuan secara tertulis ini berlaku atau tidak bagi 

  

T ATU sebelum 

  

dua puluh 

) lembar 

lima puluh dua koma enam 

  

dua puluh 

) lembar saham 
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6.5.6.

6.5.7.

6.6. Penggabungan Peleburan dan Pengambialihan pada perusahaan 

Joint Venture;
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- 63 - 

atau 47,08 % (empat puluh tujuh koma delapan 

persen) kepemilikan saham;

6.5.4.3. Koperasi Karyawan Takaful 125 (seratus dua 

puluh lima) lembar saham atau 0,25 % (nol koma 

dua puluh lima persen) kepe

6.5.5. Bahwa Pemegang Saham dari 

transaksi pengambilalihan adalah dimiliki oleh seluruh 

anggota Kospin JASA; --------------------------------

6.5.6. Bahwa berdasarkan komposisi kepemilikan saham 

sebelum pengambilalihan saham tersebut tidak ditemukan 

hubungan afiliasi antara Kospin JASA

6.5.7. Bahwa dengan demikian maka kewajiban menyampaikan 

pemberitahuan secara tertulis kepada KPPU berlaku bagi 

Badan Usaha Pengambilalih;

Penggabungan Peleburan dan Pengambialihan pada perusahaan 

Joint Venture; --------------------------------

6.6.1. Bahwa 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 PP No. 57/2010;

6.6.2. Bahwa PT ATU bukan merupakan perusahaan 

Joint Venture dari Kospin JASA

perusahaannya; --------------------------------

Analisis Tentang Pengecualian;--------------------------------

6.7.1. Tentang Kegiatan Usaha Kospin JASA

Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan 

Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, pada 

Pasal 50 huruf (i) yang berbunyi:

Pasal 50 huruf (i): 

Yang dikecualikan dari ketentuan undang
adalah : 
I kegiatan usaha koperasi yang secara khusus bertujuan 
untuk melayani anggotanya; 
Penjelasan Pasal 

Yang dimaksud dengan melayani anggotanya 
memberi pelayanan hanya kepada anggotanya dan bukan 
kepada masyarakat umum untuk pengadaan kebutuhan 

SALINAN 

empat puluh tujuh koma delapan 

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

Koperasi Karyawan Takaful 125 (seratus dua 

puluh lima) lembar saham atau 0,25 % (nol koma 

dua puluh lima persen) kepemilikan saham; ------ 

Pemegang Saham dari Kospin JASA pada saat 

transaksi pengambilalihan adalah dimiliki oleh seluruh 

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

Bahwa berdasarkan komposisi kepemilikan saham 

sebelum pengambilalihan saham tersebut tidak ditemukan 

Kospin JASA dengan PT ATU; ---- 

Bahwa dengan demikian maka kewajiban menyampaikan 

pemberitahuan secara tertulis kepada KPPU berlaku bagi 

; ------------------------------------ 

Penggabungan Peleburan dan Pengambialihan pada perusahaan 

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

am 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. 57/2010; 

a PT ATU bukan merupakan perusahaan 

Kospin JASA maupun anak 

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

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

Kospin JASA; Bahwa berdasarkan 

Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan 

ktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, pada 

Pasal 50 huruf (i) yang berbunyi: ------------------------------- 

Yang dikecualikan dari ketentuan undang-undang ini 

I kegiatan usaha koperasi yang secara khusus bertujuan 
 ------------------------------------- 

Yang dimaksud dengan melayani anggotanya adalah 
memberi pelayanan hanya kepada anggotanya dan bukan 
kepada masyarakat umum untuk pengadaan kebutuhan 

empat puluh tujuh koma delapan 

  

Koperasi Karyawan Takaful 125 (seratus dua 

puluh lima) lembar saham atau 0,25 % (nol koma 

  

pada saat 

transaksi pengambilalihan adalah dimiliki oleh seluruh 

  

Bahwa berdasarkan komposisi kepemilikan saham 

sebelum pengambilalihan saham tersebut tidak ditemukan 

   

Bahwa dengan demikian maka kewajiban menyampaikan 

pemberitahuan secara tertulis kepada KPPU berlaku bagi 

  

Penggabungan Peleburan dan Pengambialihan pada perusahaan 

  

am hal terjadi perubahan pengendali baik dari 

Joint 

yang dikarenakan adanya tindakan 

Penggabungan, Peleburan, dan Pengambilalihan, maka 

 

a PT ATU bukan merupakan perusahaan                       

maupun anak 

  

  

berdasarkan 

Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan 

ktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, pada 

  

undang ini 

I kegiatan usaha koperasi yang secara khusus bertujuan 
  

adalah 
memberi pelayanan hanya kepada anggotanya dan bukan 
kepada masyarakat umum untuk pengadaan kebutuhan 



 

6.7.2.

6.7.3.
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pokok, kebutuhan sarana produksi termasuk kredit dan 
bahan baku, serta pelayanan untuk memasar
mendistribusikan hasil produksi anggota yang tidak 
mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau 
persaingan usaha tidak sehat.

6.7.2. Bahwa yang dimaksud dengan Pasal 50 huruf (i) tentang 

kegiatan usaha Koperasi yang dikecualikan berdasarkan 

penjelasan pasal ialah kegiatan  usaha koperasi secara 

khusus bertujuan untuk melayani anggotanya, melayani 

dalam hal sebagai berikut; 

pengadaan kebutuhan pokok, kebutuhan sarana produksi 
termasuk kredit dan bahan baku, serta pelayanan untuk 
memasarkan dan mendistribusikan hasil produksi anggota 
yang tidak mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan 
atau persaingan usaha tidak sehat.

6.7.3. Bahwa kegiatan usaha Kospin JASA

jelaskan dalam Poin 3.3 dalam tentang Badan Usaha 

Pengambilalih, yakni meliputi

Kegiatan usaha terkait Simpanan dan Tabungan:

 Simpanan Harian; --------------------------------

 Simpanan Berjangka; --------------------------------

 Simpanan Hari Koperasi (HARKOP);

 Tabungan Koperasi; --------------------------------

 Tabungan SAFARI (SAdar manFAat kopeRasI);

 Tabungan “Labbaika”; 

 Tabungan Pundi Astha Jasa;

 Tabungan Sikesra; --------------------------------

 Tabungan PRIMA; --------------------------------

 Tabungan INTAN; --------------------------------

 Simpanan Hari Raya; --------------------------------

 Kegiatan usaha terkait Pinjaman:

 Pinjaman Harian; --------------------------------

 Pinjaman Berjangka;--------------------------------

 Pinjaman Insidentil; --------------------------------

 Pinjaman Anuitet; --------------------------------

 Pinjaman UMK; --------------------------------

 Talangan Dana Haji/Haji Plus;

 Talangan Dana Umroh;

SALINAN 

pokok, kebutuhan sarana produksi termasuk kredit dan 
bahan baku, serta pelayanan untuk memasarkan dan 
mendistribusikan hasil produksi anggota yang tidak 
mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau 
persaingan usaha tidak sehat. 

Bahwa yang dimaksud dengan Pasal 50 huruf (i) tentang 

usaha Koperasi yang dikecualikan berdasarkan 

an pasal ialah kegiatan  usaha koperasi secara 

khusus bertujuan untuk melayani anggotanya, melayani 

pengadaan kebutuhan pokok, kebutuhan sarana produksi 
termasuk kredit dan bahan baku, serta pelayanan untuk 

ribusikan hasil produksi anggota 
yang tidak mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan 
atau persaingan usaha tidak sehat. 

Kospin JASA seperti yang sudah di 

jelaskan dalam Poin 3.3 dalam tentang Badan Usaha 

uti; ---------------------------------- 

Kegiatan usaha terkait Simpanan dan Tabungan: ----------- 

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

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

Simpanan Hari Koperasi (HARKOP); -------------------- 

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

Tabungan SAFARI (SAdar manFAat kopeRasI); ------- 

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

Tabungan Pundi Astha Jasa; ----------------------------- 

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

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

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

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

Kegiatan usaha terkait Pinjaman: ------------------------------- 

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

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

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

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

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

Talangan Dana Haji/Haji Plus; -------------------------- 

Talangan Dana Umroh; ----------------------------------- 

pokok, kebutuhan sarana produksi termasuk kredit dan 
dan 

mendistribusikan hasil produksi anggota yang tidak 
mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau 

Bahwa yang dimaksud dengan Pasal 50 huruf (i) tentang 

usaha Koperasi yang dikecualikan berdasarkan 

an pasal ialah kegiatan  usaha koperasi secara 

khusus bertujuan untuk melayani anggotanya, melayani 

pengadaan kebutuhan pokok, kebutuhan sarana produksi 
termasuk kredit dan bahan baku, serta pelayanan untuk 

ribusikan hasil produksi anggota 
yang tidak mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan 

seperti yang sudah di 

jelaskan dalam Poin 3.3 dalam tentang Badan Usaha 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 

6.8. Tentang Pengambilalihan;
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6.8.3.
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 Pinjaman Pendidikan; 

 Pinjaman Anjak Piutang;

 Pinjaman Paket Kendaraan;

Tentang Pengambilalihan; --------------------------------

6.8.1. Bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 57 

tahun 2010 Tentang Penggabungan atau Peleburan 

Badan Usaha dan Pengambilalihan Saham Perusahaan 

yang Dapat Mengakibatkan Ter

dan Persaingan Usaha Tidak Sehat,  pada Pasal 1 angka 

(3) yang dimaksud dengan Pengambilalihan, ialah

Pengambilalihan adalah perbuatan hukum yang dilakukan 
oleh Pelaku Usaha untuk mengambilalih saham badan 
usaha yang mengakibatkan
badan usaha tersebut. 

6.8.2. Bahwa berdasarkan 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,  pada Pasal 1 angka 

(3) yang dimaksud dengan Pelaku Usaha, ialah

Pelaku Usaha adalah setiap orang perorangan atau badan 
usaha baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan 
badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau 
melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara 
Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama
melalui perjanjian menyelenggarakan berbagai kegiatan 
usaha dalam bidang ekonomi.

6.8.3. Bahwa Kospin JASA badan usaha yang berbadan hukum  

berdasarkan; --------------------------------

6.8.3.1. Akte Pendirian: Keputusan 

Koperasi Profinsi Djawa Tengah Tentang 

Pengesahan Koperasi Sebagai Badan Hukum 

Nomor 028/DK.11/D.1

Pengesahan 8516/BH/VI

6.8.3.2. Akta Perubahan 

Terakhir: Surat Keputusan Kementrian Koperasi 

dan Usaha Kecil dan Menengah Republik 

Indonesia Tanggal 29 April 2016, Nomor 

62.3/Dep.1/IV/2016

SALINAN 

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

Pinjaman Anjak Piutang; ---------------------------------- 

Pinjaman Paket Kendaraan; ------------------------------------- 

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

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,  pada Pasal 1 angka 

(3) yang dimaksud dengan Pengambilalihan, ialah: 

Pengambilalihan adalah perbuatan hukum yang dilakukan 
oleh Pelaku Usaha untuk mengambilalih saham badan 
usaha yang mengakibatkan beralihnya pengendalian atas 

Peraturan Pemerintah Nomor 57 

tahun 2010 Tentang Penggabungan atau Peleburan 

Badan Usaha dan Pengambilalihan Saham Perusahaan 

yang Dapat Mengakibatkan Terjadinya Praktik Monopoli 

saingan Usaha Tidak Sehat,  pada Pasal 1 angka 

(3) yang dimaksud dengan Pelaku Usaha, ialah ; ----------- 

Pelaku Usaha adalah setiap orang perorangan atau badan 
usaha baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan 
badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau 

kan kegiatan dalam wilayah hukum negara 
Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama 
melalui perjanjian menyelenggarakan berbagai kegiatan 
usaha dalam bidang ekonomi. 

badan usaha yang berbadan hukum  

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

Keputusan Kepala Direktorat 

Koperasi Profinsi Djawa Tengah Tentang 

Pengesahan Koperasi Sebagai Badan Hukum 

Nomor 028/DK.11/D.1-b/III/74 dengan Nomor 

Pengesahan 8516/BH/VI; ---------------------------- 

Akta Perubahan Anggaran Rumah Tangga 

Terakhir: Surat Keputusan Kementrian Koperasi 

dan Usaha Kecil dan Menengah Republik 

Indonesia Tanggal 29 April 2016, Nomor 

62.3/Dep.1/IV/2016; --------------------------------- 

  

  

  

  

Peraturan Pemerintah Nomor 57 

tahun 2010 Tentang Penggabungan atau Peleburan 

Badan Usaha dan Pengambilalihan Saham Perusahaan 

jadinya Praktik Monopoli 

dan Persaingan Usaha Tidak Sehat,  pada Pasal 1 angka 

Pengambilalihan adalah perbuatan hukum yang dilakukan 
oleh Pelaku Usaha untuk mengambilalih saham badan 

beralihnya pengendalian atas 

Peraturan Pemerintah Nomor 57 

tahun 2010 Tentang Penggabungan atau Peleburan 

Badan Usaha dan Pengambilalihan Saham Perusahaan 

yang Dapat Mengakibatkan Terjadinya Praktik Monopoli 

saingan Usaha Tidak Sehat,  pada Pasal 1 angka 

  

Pelaku Usaha adalah setiap orang perorangan atau badan 
usaha baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan 
badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau 

kan kegiatan dalam wilayah hukum negara 
sama 

melalui perjanjian menyelenggarakan berbagai kegiatan 

badan usaha yang berbadan hukum  

  

Kepala Direktorat 

Koperasi Profinsi Djawa Tengah Tentang 

Pengesahan Koperasi Sebagai Badan Hukum 

b/III/74 dengan Nomor 

  

Anggaran Rumah Tangga 

Terakhir: Surat Keputusan Kementrian Koperasi 

dan Usaha Kecil dan Menengah Republik 

Indonesia Tanggal 29 April 2016, Nomor 
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6.8.4. Bahwa Kospin JASA telah melakukan pengambi

PT ATU; --------------------------------

6.8.5. Bahwa pengambilalihan bukanlah kegiatan usaha yang 

termasuk dalam “pengadaan kebutuhan pokok, ke

sarana produksi termasuk kredit dan bahan baku, serta 

pelayanan untuk memasarkan dan mendistribusikan hasil 

produksi anggota”; --------------------------------

6.8.6. Bahwa tindakan Kospin JASA

pengambilalihan atas PT ATU bukanlah kegiatan usaha 

yang dikecualikan oleh Pasal 50

Tahun 1999; --------------------------------

Tentang Analisis Waktu Pemberitahuan;

6.9.1. Bahwa Pasal 5 ayat (1) PP No

mengatur mengenai waktu pemberitahuan dimana 

Penggabungan Badan Usaha, Peleburan Badan Usaha, 

atau Pengambilalihan Saham perusahaan lain

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 

Pengambilalihan saham  perusahaan;

6.9.2. 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); --------------------------------

6.9.3. Bahwa Tanggal Penggabungan, Peleburan, dan 

Pengambilalihan telah berlaku efektif secara yuridis 

untuk badan usaha yang berbentuk Perseroan Terbatas, 

sesuai dengan ketentuan dalam pasal 133 UU No

Tahun 2007 pada bagian penjelasan adalah tanggal: 

(Perkom No. 2 Tahun 2013)

6.9.3.1. Bahwa Persetujuan 

Anggaran Dasar dalam terjadi Penggabungan

SALINAN 

telah melakukan pengambilalihan  

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

pengambilalihan bukanlah kegiatan usaha yang 

pengadaan kebutuhan pokok, kebutuhan 

sarana produksi termasuk kredit dan bahan baku, serta 

pelayanan untuk memasarkan dan mendistribusikan hasil 

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

Kospin JASA melakukan 

pengambilalihan atas PT ATU bukanlah kegiatan usaha 

yang dikecualikan oleh Pasal 50 huruf (i) UU Nomor 5

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

Tentang Analisis Waktu Pemberitahuan; ------------------------------- 

asal 5 ayat (1) PP Nomor 57 Tahun 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) hari kerja 

sejak tanggal telah berlaku efektif secara yuridis 

Penggabungan Badan Usaha, Peleburan Badan Usaha, 

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

harus melakukan pemberitahuan 

paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 

Penggabungan, Peleburan, dan Pengambilalihan telah 

berlaku efektif secara yuridis; (Perkom No. 2 Tahun 

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

Penggabungan, Peleburan, dan 

Pengambilalihan telah berlaku efektif secara yuridis 

untuk badan usaha yang berbentuk Perseroan Terbatas, 

sesuai dengan ketentuan dalam pasal 133 UU Nomor 40

2007 pada bagian penjelasan adalah tanggal: 

rkom No. 2 Tahun 2013); ------------------------------------ 

Bahwa Persetujuan Menteri atas perubahan 

Anggaran Dasar dalam terjadi Penggabungan; --- 

alihan    

  

pengambilalihan bukanlah kegiatan usaha yang 

butuhan 

sarana produksi termasuk kredit dan bahan baku, serta 

pelayanan untuk memasarkan dan mendistribusikan hasil 

  

melakukan 

pengambilalihan atas PT ATU bukanlah kegiatan usaha 

5 

  

  

2010 

mengatur mengenai waktu pemberitahuan dimana 

Penggabungan Badan Usaha, Peleburan Badan Usaha, 

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 

Badan 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 

  

Penggabungan, Peleburan, dan 

Pengambilalihan telah berlaku efektif secara yuridis 

untuk badan usaha yang berbentuk Perseroan Terbatas, 

40 

2007 pada bagian penjelasan adalah tanggal: 

  

Menteri atas perubahan 

  



 

6.9.4.

6.9.5.

6.9.6.

6.9.7.

Hari 
ke 

Tanggal/
Bulan

1 08 Jan 2018

2 09 Jan 2018

3 10 Jan 2018

4 11 Jan 2018

5 12 Jan 2018
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6.9.3.2. Bahwa Pemberitahuan 

dalam hal terjadi perubahaan Anggaran Dasar 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (3) 

UU No. 40/2007 

perubahaan Anggaran Dasar; dan

6.9.3.3. Bahwa Pengesahaan 

Perseroan Terbatas dalam hal terjadi Peleburan

6.9.4. Bahwa 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 diambilalih; (Perkom No. 2 

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

6.9.5. Bahwa berdasarkan Akta Notaris Jual Beli Saham PT ATU 

oleh Kospin JASA dan perseorangan M. An

Djunaid dan Bahroji per tanggal 8 Januari 2018, 

diketahui bahwa pengambilalihan saham perusahaan 

PT ATU oleh Kospin JASA 

pada tanggal 8 Januari 2018 (

6.9.6. Bahwa Kospin JASA melakukan Pemberitahuan se

tertulis ke KPPU terkait pengambilalihan saham 

perusahaan PT ATU pada tanggal 16 Maret 2018;

6.9.7. Bahwa berdasarkan penghitungan hari kalender, 

pemberitahuan pengambilalihan saham perusahaan 

PT ATU seharusnya diberitahukan kepada Komisi paling 

lambat pada tanggal 19 Februari 2018;

Tanggal/ 
Bulan 

 Hari 
ke 

Tanggal/ 
Bulan 

08 Jan 2018   11 22 Jan 2018

09 Jan 2018   12 23 Jan 2018

10 Jan 2018   13 24 Jan 2018

Jan 2018   14 25 Jan 2018

12 Jan 2018   15 26 Jan 2018

SALINAN 

Bahwa Pemberitahuan 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; ----------------- 

Bahwa Pengesahaan Menteri atas Akta Pendirian 

Perseroan Terbatas dalam hal terjadi Peleburan; - 

Jika salah satu pihak yang melakukan 

Penggabungan, Peleburan, dan Pengambilalihan adalah 

oan terbatas dan pihak lain adalah perusahaan 

perseroan terbatas, maka pemberitahuan dilakukan 

tiga puluh) hari sejak tanggal 

ditandatanganinya pengesahan Penggabungan, 

Peleburan, dan Pengambilalihan oleh para pihak. Adapun 

ngesahaan adalah tanggal efektif suatu badan 

usaha bergabung, melebur dan beralihnya kepemilikan 

salah di perusahaan yang diambilalih; (Perkom No. 2 

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

berdasarkan Akta Notaris Jual Beli Saham PT ATU 

dan perseorangan M. Andy Arslan 

dan Bahroji per tanggal 8 Januari 2018, 

diketahui bahwa pengambilalihan saham perusahaan 

 berlaku efektif secara yuridis 

pada tanggal 8 Januari 2018 (closing date); ----------------- 

melakukan Pemberitahuan secara 

tertulis ke KPPU terkait pengambilalihan saham 

perusahaan PT ATU pada tanggal 16 Maret 2018; ---------- 

berdasarkan penghitungan hari kalender, 

pemberitahuan pengambilalihan saham perusahaan 

PT ATU seharusnya diberitahukan kepada Komisi paling 

pada tanggal 19 Februari 2018; ---------------------- 

  Hari 
ke 

Tanggal/ 
Bulan 

22 Jan 2018   21 05 Feb 2018 

23 Jan 2018   22 06 Feb 2018 

24 Jan 2018   23 07 Feb 2018 

25 Jan 2018   24 08 Feb 2018 

26 Jan 2018   25 09 Feb 2018 

diterima Menteri baik 

dalam hal terjadi perubahaan Anggaran Dasar 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (3) 

maupun yang tidak disertai 

  

Menteri atas Akta Pendirian 

  

Jika salah satu pihak yang melakukan 

Penggabungan, Peleburan, dan Pengambilalihan adalah 

oan terbatas dan pihak lain adalah perusahaan 

perseroan terbatas, maka pemberitahuan dilakukan 

) hari sejak tanggal 

ditandatanganinya pengesahan Penggabungan, 

Peleburan, dan Pengambilalihan oleh para pihak. Adapun 

ngesahaan adalah tanggal efektif suatu badan 

usaha bergabung, melebur dan beralihnya kepemilikan 

salah di perusahaan yang diambilalih; (Perkom No. 2 

  

berdasarkan Akta Notaris Jual Beli Saham PT ATU 

dy Arslan 

dan Bahroji per tanggal 8 Januari 2018, 

diketahui bahwa pengambilalihan saham perusahaan      

berlaku efektif secara yuridis 

  

cara 

tertulis ke KPPU terkait pengambilalihan saham 

  

berdasarkan penghitungan hari kalender, 

pemberitahuan pengambilalihan saham perusahaan      

PT ATU seharusnya diberitahukan kepada Komisi paling 

  



 

6 15 Jan 2018

7 16 Jan 2018

8 17 Jan 2018

9 18 Jan 2018

10 19 Jan 2018

6.9.8.

6.9.9.

6.9.10.

6.10. Tentang Analisis Pemenuhan Un

6.10.1.

6.10.2.
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15 Jan 2018   16 29 Jan 2018

16 Jan 2018   17 30 Jan 2018

17 Jan 2018   18 31 Jan 2018

18 Jan 2018   19 01 Feb 2018

19 Jan 2018   20 02 Feb 2018

6.9.8. Bahwa Kospin JASA

pemberitahuan kepada KPPU selama 19 (Sembilan belas) 

hari kerja; --------------------------------

Hari ke 
Tanggal/ 

Bulan  
1 20 Feb 2018   
2 21 Feb 2018   

3 22 Feb 2018   

4 23 Feb 2018   

5 26 Feb 2018   

6 27 Feb 2018   

7 28 Feb 2018   

8 01 Mar 2018   

9 02 Mar 2018   

10 05 Mar 2018   

6.9.9. Bahwa sebagai catatan terdapat dari libur/tanggal merah 

pada tanggal 16 Februari 2018 yakni Tahun Baru Imlek;

6.9.10. Bahwa penghitungan 30 (tiga puluh) hari kerja 

didasarkan pada Keputusan Bersama Menteri Agama, 

Menteri Ketenagakerjaan, dan Menteri Pendayagunaan 

Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik 

Indonesia Nomor 707 Tahun 2017, Nomor 256 Tahun 

2017 dan Nomor 01/SKB/MENPAN

Hari Libur Nasional dan Cuti Bersama Tahun 2018

Tentang Analisis Pemenuhan Unsur;

6.10.1. Bahwa untuk membuktikan bahwa 

melanggar Pasal 29 UU No

PP Nomor 57 Tahun 2010, terlebih dahulu dilakukan 

analisis pemenuhan Pasal: 

6.10.2. Bahwa unsur-unsur Pasal 29 ayat (1) UU No

1999 adalah sebagai berikut

6.10.2.1. Bahwa Penggabungan atau Peleburan 

Usaha, atau Pengambilalihan saham;

6.10.2.2. Bahwa nilai aset dan atau nilai penjualannya 

melebihi jumlah tertentu;

SALINAN 

29 Jan 2018   26 12 Feb 2018 

30 Jan 2018   27 13 Feb 2018 

31 Jan 2018   28 14 Feb 2018 

01 Feb 2018   29 15 Feb 2018 

02 Feb 2018   30 19 Feb 2018 

Kospin JASA terlambat melakukan 

pemberitahuan kepada KPPU selama 19 (Sembilan belas) 

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

Hari ke 
Tanggal/ 

Bulan 
11 06 Mar 2018 
12 07 Mar 2018 

13 08 Mar 2018 

14 09 Mar 2018 

15 12 Mar 2018 

16 13 Mar 2018 

17 14 Mar 2018 

18 15 Mar 2018 

19 16 Mar 2018 

 

Bahwa sebagai catatan terdapat dari libur/tanggal merah 

pada tanggal 16 Februari 2018 yakni Tahun Baru Imlek; 

penghitungan 30 (tiga puluh) hari kerja 

didasarkan pada Keputusan Bersama Menteri Agama, 

aan, dan Menteri Pendayagunaan 

Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik 

Indonesia Nomor 707 Tahun 2017, Nomor 256 Tahun 

2017 dan Nomor 01/SKB/MENPAN-RB/09/2017 Tentang 

Hari Libur Nasional dan Cuti Bersama Tahun 2018). ------ 

sur; ------------------------------------ 

untuk membuktikan bahwa Kospin JASA, 

melanggar Pasal 29 UU Nomor 5 Tahun1999 jo. Pasal 5 

2010, terlebih dahulu dilakukan 

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

unsur Pasal 29 ayat (1) UU Nomor 5 Tahun 

kut: ----------------------------------- 

Bahwa Penggabungan atau Peleburan Badan 

, atau Pengambilalihan saham; ------------ 

Bahwa nilai aset dan atau nilai penjualannya 

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

terlambat melakukan 

pemberitahuan kepada KPPU selama 19 (Sembilan belas) 

  

Bahwa sebagai catatan terdapat dari libur/tanggal merah 

 

penghitungan 30 (tiga puluh) hari kerja 

didasarkan pada Keputusan Bersama Menteri Agama, 

aan, dan Menteri Pendayagunaan 

Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik 

Indonesia Nomor 707 Tahun 2017, Nomor 256 Tahun 

RB/09/2017 Tentang 

  

  

, 

1999 jo. Pasal 5 

2010, terlebih dahulu dilakukan 

  

5 Tahun 

  

Badan 

  

Bahwa nilai aset dan atau nilai penjualannya 

  



 

6.10.3.

6.10.4.
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6.10.2.3. Bahwa wajib diberitahukan kepada Komisi 

selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak 

tanggal penggabu

pengambilalihan tersebut

6.10.3. Bahwa unsur “Penggabungan atau Peleburan Badan 

Usaha, atau Pengambilalihan Saham”;

6.10.3.1. Bahwa dalam unsur

“atau”;--------------------------------

6.10.3.2. Bahwa dengan demikian, maka dalam unsur 

ini, cukup salah satu dari: “Pen

atau “Peleburan Badan Usaha”, atau 

“Pengambilalihan saham” terpenuhi, maka 

telah terpenuhi unsur ini;

6.10.3.3. Bahwa pada tanggal 16 Maret 2018, KPPU 

menerima pemberitahuan dari 

yang melakukan Pengambilalihan saham 

(akuisisi) PT ATU

6.10.3.4. Bahwa dengan demikian unsure 

pengambilalihan saham telah terpenuhi;

6.10.4. Bahwa “nilai asset dan atau nilai penjualannya melebihi 

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

6.10.4.1. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 29 ayat 

(2) UU Nomor 5

ketentuan tentang penetapan nilai a

atau nilai penjualan serta tata cara 

pemberitahuan 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

tersebut diatas, Pemerintah 

PP Nomor 57 Tahun 

memuat mengenai 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 yan

SALINAN 

Bahwa wajib diberitahukan kepada Komisi 

lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak 

tanggal penggabungan, peleburan atau 

pengambilalihan tersebut; ------------------------- 

“Penggabungan atau Peleburan Badan 

Usaha, atau Pengambilalihan Saham”; ----------------------- 

Bahwa dalam unsur ini terdapat kata hubung 

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

dengan demikian, maka dalam unsur 

ini, cukup salah satu dari: “Penggabungan”, 

atau “Peleburan Badan Usaha”, atau 

“Pengambilalihan saham” terpenuhi, maka 

telah terpenuhi unsur ini; ------------------------- 

pada tanggal 16 Maret 2018, KPPU 

menerima pemberitahuan dari Kospin JASA

yang melakukan Pengambilalihan saham 

(akuisisi) PT ATU; ----------------------------------- 

dengan demikian unsure 

pengambilalihan saham telah terpenuhi; ------- 

“nilai asset dan atau nilai penjualannya melebihi 

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

berdasarkan ketentuan Pasal 29 ayat 

5 Tahun 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; ----------------------------- 

sebagai peraturan pelaksana dari 

ketentuan Pasal 29 UU Nomor 5 Tahun 1999 

tersebut diatas, Pemerintah telah menerbitkan 

Tahun 2010 yang didalamnya 

memuat mengenai nilai aset dan/atau nilai 

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

nilai aset dan atau nilai penjualan 

melebihi jumlah tertentu diatur dalam Pasal 5 

ayat (2) PP No. 57/2010 yang menentukan: ---- 

Bahwa wajib diberitahukan kepada Komisi 

lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak 

ngan, peleburan atau 

  

“Penggabungan atau Peleburan Badan 

  

ini terdapat kata hubung 

  

dengan demikian, maka dalam unsur 

ggabungan”, 

atau “Peleburan Badan Usaha”, atau 

“Pengambilalihan saham” terpenuhi, maka 

  

pada tanggal 16 Maret 2018, KPPU 

Kospin JASA 

yang melakukan Pengambilalihan saham 

  

dengan demikian unsure 

  

“nilai asset dan atau nilai penjualannya melebihi 

  

berdasarkan ketentuan Pasal 29 ayat 

999, diatur bahwa 

set dan 

atau nilai penjualan serta tata cara 

pemberitahuan sebagaimana dimaksud dalam 

ayat (1) tersebut diatas, diatur dalam 

  

sebagai peraturan pelaksana dari 

1999 

telah menerbitkan 

2010 yang didalamnya 

memuat mengenai nilai aset dan/atau nilai 

  

nilai aset dan atau nilai penjualan 

melebihi jumlah tertentu diatur dalam Pasal 5 
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a. Nilai asset sebesar 

Rp.2.500.000.000.000,00 (dua triliun lima 

ratus miliar rupiah); dan/atau

b. Nilai penjualan 

Rp.5.000.000.000.000,00 (lima triliun 

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

6.10.4.4. Bahwa nilai aset dan/atau nilai penjualan 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal

PP Nomor 57 

dihitung berdasarkan penjumlahan nilai aset 

dan/atau nilai penjualan dari

a. Badan Usaha hasil Penggabungan atau 

Badan Usaha hasil 

Usaha yang mengambilalih saham 

perusahaan lain dan Ba

diambilalih; dan;

b. Badan Usaha 

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;

6.10.4.5. Bahwa perhitungan 

penjualan tersebut diatas untuk mengetahui 

apakah nilai aset dan atau nilai penjualan 

melebihi jumlah tertentu;

6.10.4.6. Bahwa nilai aset dan atau nilai penjualan 

tersebut menjadi hal menentu

Pelaku Usaha wajib atau tidak wajib untuk 

melaporkan ke KPPU;

6.10.4.7. Bahwa dengan adanya frasa kata hubung “dan 

atau” memiliki arti memiliki sifat kumulatif 

maupun sifat fakultatif yang berati bisa 

keduanya atau salah satunya;

6.10.4.8. Bahwa dengan demikian, 

utama dari unsur ini adalah melebihi atau 

SALINAN 

Nilai asset sebesar 

Rp.2.500.000.000.000,00 (dua triliun lima 

ratus miliar rupiah); dan/atau; --------------- 

Nilai penjualan sebesar 

Rp.5.000.000.000.000,00 (lima triliun 

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

nilai aset dan/atau nilai penjualan 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) 

 Tahun 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 

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

Bahwa perhitungan nilai aset dan/atau nilai 

penjualan tersebut diatas untuk mengetahui 

apakah nilai aset dan atau nilai penjualan 

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

nilai aset dan atau nilai penjualan 

tersebut menjadi hal menentukan apakah 

Pelaku Usaha wajib atau tidak wajib untuk 

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

dengan adanya frasa kata hubung “dan 

atau” memiliki arti memiliki sifat kumulatif 

maupun sifat fakultatif yang berati bisa 

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

dengan demikian, yang menjadi faktor 

utama dari unsur ini adalah melebihi atau 

Nilai asset sebesar 

Rp.2.500.000.000.000,00 (dua triliun lima 

  

sebesar 

Rp.5.000.000.000.000,00 (lima triliun 

  

nilai aset dan/atau nilai penjualan 

5 ayat (2) 

2010 tersebut diatas 

dihitung berdasarkan penjumlahan nilai aset 

  

Badan Usaha hasil Penggabungan atau 

Peleburan, atau Badan 

Usaha yang mengambilalih saham 

dan Usaha yang 

  

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 

  

nilai aset dan/atau nilai 

penjualan tersebut diatas untuk mengetahui 

apakah nilai aset dan atau nilai penjualan 

  

nilai aset dan atau nilai penjualan 

kan apakah 

Pelaku Usaha wajib atau tidak wajib untuk 

  

dengan adanya frasa kata hubung “dan 

atau” memiliki arti memiliki sifat kumulatif 

maupun sifat fakultatif yang berati bisa 

  

yang menjadi faktor 

utama dari unsur ini adalah melebihi atau 



 

6.11.  Tentang unsur “Wajib 

lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal penggabungan, 

peleburan atau pengambilalihan tersebut”;

6.11.1.

6.11.2.
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tidak melebihi jumlah tertentu yang telah 

ditentukan tersebut diatas;

6.10.4.9. Bahwa berdasarkan ketentuan penghitungan 

nilai aset dan/atau nilai penjualan gabungan 

diperoleh fakta-

dan/atau nilai aset gabungan dari badan 

usaha pengambilalih dengan badan usaha 

yang diambilalih dalam 1 (satu) tahun terakhir 

sebesar Rp. 6,775,657,899,357 

aset dan Rp. 606,637,453,239 

penjualan; --------------------------------

6.10.4.10. Bahwa dengan demikian pengam

saham PT ATU oleh 

melebihi jumlah tertentu sebagaimana diatur 

dalam Pasal 5 PP No

6.10.4.11. Bahwa dengan demikian unsur “nilai aset 

melebihi jumlah tertentu” dan unsur “nilai 

penjualan melebihi jumlah tertentu” telah 

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

Tentang unsur “Wajib diberitahukan kepada Komisi selambat

lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal penggabungan, 

peleburan atau pengambilalihan tersebut”;

6.11.1. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 5 ayat (1) PP No

57 Tahun 2010 diatur bahwa pemb

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 (

tanggal telah 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; --------------------------------

SALINAN 

tidak melebihi jumlah tertentu yang telah 

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

berdasarkan ketentuan penghitungan 

nilai aset dan/atau nilai penjualan gabungan 

-fakta bahwa nilai penjualan 

dan/atau nilai aset gabungan dari badan 

usaha pengambilalih dengan badan usaha 

yang diambilalih dalam 1 (satu) tahun terakhir 

6,775,657,899,357 untuk nilai 

606,637,453,239 untuk nilai 

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

dengan demikian pengambilalihan 

saham PT ATU oleh Kospin JASA telah 

melebihi jumlah tertentu sebagaimana diatur 

dalam Pasal 5 PP Nomor 57 Tahun 2010; ------ 

dengan demikian unsur “nilai aset 

melebihi jumlah tertentu” dan unsur “nilai 

penjualan melebihi jumlah tertentu” telah 

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

diberitahukan kepada Komisi selambat-

lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal penggabungan, 

peleburan atau pengambilalihan tersebut”; ---------------------------- 

berdasarkan ketentuan Pasal 5 ayat (1) PP Nomor

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 berlaku efektif secara yuridis Penggabungan 

Badan Usaha, Peleburan Badan Usaha, atau 

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

Bahwa berdasarkan ketentuan tersebut, maka 

pemberitahuan wajib dilakukan; ------------------------------ 

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

tidak melebihi jumlah tertentu yang telah 

  

berdasarkan ketentuan penghitungan 

nilai aset dan/atau nilai penjualan gabungan 

jualan 

dan/atau nilai aset gabungan dari badan 

usaha pengambilalih dengan badan usaha 

yang diambilalih dalam 1 (satu) tahun terakhir 

untuk nilai 

untuk nilai 

  

bilalihan 

telah 

melebihi jumlah tertentu sebagaimana diatur 

  

dengan demikian unsur “nilai aset 

melebihi jumlah tertentu” dan unsur “nilai 

penjualan melebihi jumlah tertentu” telah 

  

-

lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal penggabungan, 

  

mor 

eritahuan 

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 

hari kerja sejak 

tanggal telah berlaku efektif secara yuridis Penggabungan 

Badan Usaha, Peleburan Badan Usaha, atau 

  

Bahwa berdasarkan ketentuan tersebut, maka 

  

  



 

6.11.3.

6.11.4.

6.11.5.

6.11.6.

6.11.7.

6.11.8.
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6.11.2.2. paling lama 30 (

efektif; --------------------------------

6.11.2.3. berlaku efektif secara yuridis;

6.11.3. Bahwa Kospin JASA memberitahukan secara 

kepada KPPU pada tanggal 16 Maret 2018 terkait 

Pengambilalihan Saham PT ATU

6.11.4. Bahwa dengan adanya frasa kata “sejak” maka memili

arti penghitungan 30 (tiga puluh

tanggal berlaku efektif secara yuridis;

6.11.5. Bahwa berdasarkan ketentuan UU No

2007, tanggal telah berlaku efektif secara yuridis adalah 

08 Januari 2018 (closing date

Jula Beli perihal Akta Jual Beli Saham PT ATU oleh 

Kospin JASA, M Andy Arslan Djunaid

6.11.6. Bahwa berdasarkan telah berlaku efektif secara yuridis 

(closing date) perubahan data perseroan PT ATU, maka 

Kospin JASA harus sudah melaporkan kepada KPP

selambat-lambatnya pada tanggal 19 Februari 2018;

6.11.7. Bahwa Kospin JASA

pemberitahuan kepada KPPU selama 19 (

hari kerja; --------------------------------

Hari ke 
Tanggal/ 

Bulan  
1 20 Feb 2018   
2 21 Feb 2018   

3 22 Feb 2018   

4 23 Feb 2018   

5 26 Feb 2018   

6 27 Feb 2018   

7 28 Feb 2018   

8 01 Mar 2018   

9 02 Mar 2018   

10 05 Mar 2018   

6.11.8. Bahwa dengan demikian unsur “wajib diberitahukan 

kepada Komisi selambat-lambatnya 30 (

sejak tanggal Penggabungan, Peleburan atau 

Pengambilalihan tersebut” tidak dipenuhi oleh 

JASA; --------------------------------

SALINAN 

30 (tiga puluh) hari sejak berlaku 

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

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

memberitahukan secara tertulis 

kepada KPPU pada tanggal 16 Maret 2018 terkait 

Pengambilalihan Saham PT ATU; ------------------------------ 

dengan adanya frasa kata “sejak” maka memiliki 

tiga puluh) hari dihitung sejak 

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

berdasarkan ketentuan UU Nomor 40 Tahun 

2007, tanggal telah berlaku efektif secara yuridis adalah 

closing date) sejak diterbitkannya Akta 

perihal Akta Jual Beli Saham PT ATU oleh 

, M Andy Arslan Djunaid dan Bahroji; -------- 

berdasarkan telah berlaku efektif secara yuridis 

) perubahan data perseroan PT ATU, maka 

harus sudah melaporkan kepada KPPU 

lambatnya pada tanggal 19 Februari 2018; ------ 

Kospin JASA terlambat melakukan 

pemberitahuan kepada KPPU selama 19 (sembilan belas)  

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

Hari ke 
Tanggal/ 

Bulan 
11 06 Mar 2018 
12 07 Mar 2018 

13 08 Mar 2018 

14 09 Mar 2018 

15 12 Mar 2018 

16 13 Mar 2018 

17 14 Mar 2018 

18 15 Mar 2018 

19 16 Mar 2018 

 

dengan demikian unsur “wajib diberitahukan 

lambatnya 30 (tiga puluh) hari 

sejak tanggal Penggabungan, Peleburan atau 

Pengambilalihan tersebut” tidak dipenuhi oleh Kospin 

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

) hari sejak berlaku 

  

  

tertulis 

kepada KPPU pada tanggal 16 Maret 2018 terkait 

  

ki 

) hari dihitung sejak 

  

Tahun 

2007, tanggal telah berlaku efektif secara yuridis adalah 

ta 

perihal Akta Jual Beli Saham PT ATU oleh 

  

berdasarkan telah berlaku efektif secara yuridis 

) perubahan data perseroan PT ATU, maka 

U 

  

terlambat melakukan 

)  

  

dengan demikian unsur “wajib diberitahukan 

) hari 

sejak tanggal Penggabungan, Peleburan atau 

Kospin 

  



 

6.12. Bahwa Pasal 

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 Rp. 1.000.000.000,00 (

miliar rupiah

denda administratif secara keseluruhan paling tinggi sebesar 

Rp. 25.000.000.000,00 (

6.13. Bahwa Pasal 6 

sanksi terhadap pelaku usaha yang m

pemberitahuan Penggabungan, Peleburan, Pengambilalihan 

kepada KPPU;

6.14. Bahwa Pasal 

sanksi terhadap pelaku usaha yang melakukan keterlambatan 

pemberitahuan Penggabungan, Peleburan, Pengambilali

kepada KPPU;

6.15. Bahwa 

diatas, 

kepada KPPU selama 19 (sembilan belas) hari kerja sehingga 

patut dijatuhkan denda administratif paling tinggi sebesar 

Rp 19.000.000.000,00 (

6.16. Kesimpulan;

6.16.1.

6.16.2.

7. Menimbang

Persidangan yang pada pokoknya memuat hal

bukti T37): --------------------------------
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Bahwa Pasal 6 PP Nomor 57 Tahun 

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 Rp. 1.000.000.000,00 (

miliar rupiah) untuk setiap hari keterlambatan, dengan ketentuan 

denda administratif secara keseluruhan paling tinggi sebesar 

Rp. 25.000.000.000,00 (dua puluh lima miliar rupiah

Bahwa Pasal 6 PP Nomor 57 Tahun 

sanksi terhadap pelaku usaha yang m

pemberitahuan Penggabungan, Peleburan, Pengambilalihan 

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

Bahwa Pasal 6 PP Nomor 57 Tahun 

sanksi terhadap pelaku usaha yang melakukan keterlambatan 

pemberitahuan Penggabungan, Peleburan, Pengambilali

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

Bahwa dengan mengacu kepada fakta sebagaimana diuraikan 

diatas, Kospin JASA telah terlambat melakukan pemberitahuan 

kepada KPPU selama 19 (sembilan belas) hari kerja sehingga 

patut dijatuhkan denda administratif paling tinggi sebesar 

Rp 19.000.000.000,00 (sembilan belas miliar rupiah

Kesimpulan; --------------------------------

6.16.1. Bahwa berdasarkan fakta-

diatas dan analisis terhadap pemenuhan unsur dugaan 

pelanggaran terhadap Pasal 29 UU No

jo. Pasal 5 PP Nomor 57 Tahu

keterlambatan pemberitahuan pengambilalihan saham 

PT ATU oleh Kospin JASA

hari; --------------------------------

6.16.2. Bahwa telah diperoleh alat bukti yang cukup terhadap 

dugaan pelanggaran Pasal 29 UU No

Pasal 5 PP Nomor 57 Tahun 

Kospin JASA. --------------------------------

Menimbang bahwa Terlapor menyerahkan Kesimpulan Hasil 

Persidangan yang pada pokoknya memuat hal

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

SALINAN 

Tahun 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 Rp. 1.000.000.000,00 (satu 

setiap hari keterlambatan, dengan ketentuan 

denda administratif secara keseluruhan paling tinggi sebesar 

dua puluh lima miliar rupiah)”; -------------- 

Tahun 2010 mengatur mengenai 

sanksi terhadap pelaku usaha yang melakukan keterlambatan 

pemberitahuan Penggabungan, Peleburan, Pengambilalihan 

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

Tahun 2010 mengatur mengenai 

sanksi terhadap pelaku usaha yang melakukan keterlambatan 

pemberitahuan Penggabungan, Peleburan, Pengambilalihan 

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

dengan mengacu kepada fakta sebagaimana diuraikan 

telah terlambat melakukan pemberitahuan 

kepada KPPU selama 19 (sembilan belas) hari kerja sehingga 

patut dijatuhkan denda administratif paling tinggi sebesar 

sembilan belas miliar rupiah); ---------------- 

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

-fakta sebagaimana diuraikan 

diatas dan analisis terhadap pemenuhan unsur dugaan 

pelanggaran terhadap Pasal 29 UU Nomor 5 Tahun 1999 

Tahun 2010, diduga telah terjadi 

keterlambatan pemberitahuan pengambilalihan saham 

Kospin JASA selama 19 (sembilan belas) 

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

Bahwa telah diperoleh alat bukti yang cukup terhadap 

dugaan pelanggaran Pasal 29 UU Nomor 5 Tahun 1999 jo.

Tahun 2010 yang dilakukan oleh 

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

bahwa Terlapor menyerahkan Kesimpulan Hasil 

Persidangan yang pada pokoknya memuat hal-hal sebagai berikut (vide

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

agai 

berikut: “Dalam hal Pelaku Usaha tidak menyampaikan 

pemberitahuan secara tertulis sebagaimana dimaksud dalam 

pasal 5 ayat (1) dan ayat (3), Pelaku Usaha dkenakan sanksi 

satu 

setiap hari keterlambatan, dengan ketentuan 

denda administratif secara keseluruhan paling tinggi sebesar     

  

2010 mengatur mengenai 

elakukan keterlambatan 

pemberitahuan Penggabungan, Peleburan, Pengambilalihan 

  

2010 mengatur mengenai 

sanksi terhadap pelaku usaha yang melakukan keterlambatan 

han 

  

dengan mengacu kepada fakta sebagaimana diuraikan 

telah terlambat melakukan pemberitahuan 

kepada KPPU selama 19 (sembilan belas) hari kerja sehingga 

patut dijatuhkan denda administratif paling tinggi sebesar          

  

  

fakta sebagaimana diuraikan 

diatas dan analisis terhadap pemenuhan unsur dugaan 

1999 

2010, diduga telah terjadi 

keterlambatan pemberitahuan pengambilalihan saham   

) 

  

Bahwa telah diperoleh alat bukti yang cukup terhadap 

jo. 

2010 yang dilakukan oleh 

  
bahwa Terlapor menyerahkan Kesimpulan Hasil 

vide 

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



 

TENTANG OBYEK PERKARA DAN DUGAAN ADANYA PELANGGARAN:

7.1 Bahwa

Pemberitahuan Pengambilalihan Saham (Akuisisi) PT Asuransi 

Takaful Umum (ATU) oleh Terlapor;

7.2 Bahwa, Terlapor diduga telah melanggar 

Undang

Mono

Pemerintahnya No

Peleburan Badan Usaha dan Pengambilalihan Saham Perusahaan 

Yang Dapat Mengakibatkan Terjadinya Pratik Monopoli dan 

Persaingan Usaha Tidak Seh

TENTANG TERLAPOR :

7.3 Bahwa, Terlapor adalah Badan Usaha yang berbadan hukum 

Koperasi yang bergerak dalam bidang Simpan Pinjam, 

sebagaimana Keputusan Kepala Direktorat Koperasi Propinsi 

Jawa Tengah Tentang Pengesahan Koperasi 

Hukum No.

Hukum : 8516/BH/VI, dengan Perubahan Anggaran Dasar yang 

terakhir dibuat oleh dan dihadapan 

Notaris di Pekalongan yaitu 

Khusus Perubahan Anggaran Dasar Koperas

Nomor 20 tanggal 11 April 2016 yang telah dilaporkan kepada 

Kementrian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik 

Indonesia serta telah dicatat dalam buku Daftar Umum Koperasi 

yang disediakan untuk itu dengan Nomor : 124/Lap

PAD/IV

7.4 Bahwa, Koperasi Simpan Pinjam JASA (

Terlapor) adalah sebagaimana Koperasi pada umumnya, yaitu 

segala bentuk produknya 

Anggota, termasuk pula segala bentuk pelayanannya da

Terlapor;

7.5 Bahwa, 

 Pasal 44 ayat 3 Undang
Perkoperasian disebutkan : “Pelaksanaan Kegiatan Usaha 
Simpan Pinjam oleh Koperasi diatur lebih lanjut dengan 
Peraturan Pemerintah.”
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TENTANG OBYEK PERKARA DAN DUGAAN ADANYA PELANGGARAN:

Bahwa, obyek perkara a quo adalah Keterlambatan 

Pemberitahuan Pengambilalihan Saham (Akuisisi) PT Asuransi 

Takaful Umum (ATU) oleh Terlapor; 

Bahwa, Terlapor diduga telah melanggar 

Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang 

Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, serta Peraturan 

Pemerintahnya Nomor 57 tahun 2010 tentang Penggabungan atau 

Peleburan Badan Usaha dan Pengambilalihan Saham Perusahaan 

Yang Dapat Mengakibatkan Terjadinya Pratik Monopoli dan 

Persaingan Usaha Tidak Sehat; --------------------------------

TENTANG TERLAPOR : --------------------------------

Bahwa, Terlapor adalah Badan Usaha yang berbadan hukum 

Koperasi yang bergerak dalam bidang Simpan Pinjam, 

sebagaimana Keputusan Kepala Direktorat Koperasi Propinsi 

Jawa Tengah Tentang Pengesahan Koperasi 

Hukum No. 028/DK.11/D.1-b/III/74 dengan Nomor Badan 

Hukum : 8516/BH/VI, dengan Perubahan Anggaran Dasar yang 

terakhir dibuat oleh dan dihadapan 

Notaris di Pekalongan yaitu Pernyataan Keputusan Rapat Anggota 

Khusus Perubahan Anggaran Dasar Koperas

Nomor 20 tanggal 11 April 2016 yang telah dilaporkan kepada 

Kementrian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik 

Indonesia serta telah dicatat dalam buku Daftar Umum Koperasi 

yang disediakan untuk itu dengan Nomor : 124/Lap

PAD/IV/2016 tanggal 21 April 2016;

Bahwa, Koperasi Simpan Pinjam JASA (

Terlapor) adalah sebagaimana Koperasi pada umumnya, yaitu 

segala bentuk produknya dari Anggota, oleh Anggota dan untuk 

Anggota, termasuk pula segala bentuk pelayanannya da

Terlapor; ----------------------------------------------------------------

Bahwa, berdasarkan  --------------------------------

Pasal 44 ayat 3 Undang-undang No. 25 tahun 1992 tentang 
Perkoperasian disebutkan : “Pelaksanaan Kegiatan Usaha 
Simpan Pinjam oleh Koperasi diatur lebih lanjut dengan 
Peraturan Pemerintah.” 

SALINAN 

TENTANG OBYEK PERKARA DAN DUGAAN ADANYA PELANGGARAN: ---

quo adalah Keterlambatan 

Pemberitahuan Pengambilalihan Saham (Akuisisi) PT Asuransi 

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

Bahwa, Terlapor diduga telah melanggar Ketentuan Pasal 29 

undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek 

Tidak Sehat, serta Peraturan 

57 tahun 2010 tentang Penggabungan atau 

Peleburan Badan Usaha dan Pengambilalihan Saham Perusahaan 

Yang Dapat Mengakibatkan Terjadinya Pratik Monopoli dan 

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

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

Bahwa, Terlapor adalah Badan Usaha yang berbadan hukum 

Koperasi yang bergerak dalam bidang Simpan Pinjam, 

sebagaimana Keputusan Kepala Direktorat Koperasi Propinsi 

Jawa Tengah Tentang Pengesahan Koperasi sebagai Badan 

b/III/74 dengan Nomor Badan 

Hukum : 8516/BH/VI, dengan Perubahan Anggaran Dasar yang 

terakhir dibuat oleh dan dihadapan Muhammad Sauki, SH 

Pernyataan Keputusan Rapat Anggota 

Khusus Perubahan Anggaran Dasar Koperasi Simpan Pinjam Jasa

Nomor 20 tanggal 11 April 2016 yang telah dilaporkan kepada 

Kementrian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik 

Indonesia serta telah dicatat dalam buku Daftar Umum Koperasi 

yang disediakan untuk itu dengan Nomor : 124/Lap-

/2016 tanggal 21 April 2016;-------------------------------------

Bahwa, Koperasi Simpan Pinjam JASA (KOSPIN JASA – i.c. 

Terlapor) adalah sebagaimana Koperasi pada umumnya, yaitu 

Anggota, oleh Anggota dan untuk 

Anggota, termasuk pula segala bentuk pelayanannya dari 

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

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

undang No. 25 tahun 1992 tentang 
Perkoperasian disebutkan : “Pelaksanaan Kegiatan Usaha 
Simpan Pinjam oleh Koperasi diatur lebih lanjut dengan 

---  

quo adalah Keterlambatan 

Pemberitahuan Pengambilalihan Saham (Akuisisi) PT Asuransi 

------  

Ketentuan Pasal 29 

Larangan Praktek 

Tidak Sehat, serta Peraturan 

57 tahun 2010 tentang Penggabungan atau 

Peleburan Badan Usaha dan Pengambilalihan Saham Perusahaan 

Yang Dapat Mengakibatkan Terjadinya Pratik Monopoli dan 

-----------  

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

Bahwa, Terlapor adalah Badan Usaha yang berbadan hukum 

Koperasi yang bergerak dalam bidang Simpan Pinjam, 

sebagaimana Keputusan Kepala Direktorat Koperasi Propinsi 

Badan 

b/III/74 dengan Nomor Badan 

Hukum : 8516/BH/VI, dengan Perubahan Anggaran Dasar yang 

, SH 

Pernyataan Keputusan Rapat Anggota 

i Simpan Pinjam Jasa 

Nomor 20 tanggal 11 April 2016 yang telah dilaporkan kepada 

Kementrian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik 

Indonesia serta telah dicatat dalam buku Daftar Umum Koperasi 

-

-----  

i.c. 

Terlapor) adalah sebagaimana Koperasi pada umumnya, yaitu 

Anggota, oleh Anggota dan untuk 

ri 

-------   

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

undang No. 25 tahun 1992 tentang 
Perkoperasian disebutkan : “Pelaksanaan Kegiatan Usaha 
Simpan Pinjam oleh Koperasi diatur lebih lanjut dengan 



 

 Pasal 22 ayat 1 huruf c Peratur
1995 Tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam, 
disebutkan : “Mengembangkan dana tabungan melalui 
sarana investasi lainnya.”;

 Anggaran Dasar Terlapor Pasal 3 ayat 5 disebutkan : 
“Menyelenggaran usaha
kemajuan dan pengembangan 
bertentangan dengan Undang
KOSPIN JASA

 Anggaran Rumah Tangga Terlapor Pasal 9 disebutkan : 
“
bermanfaat bagi kepent
mengganggu usaha pokok 
bertentangan dengan ketentuan yang berlaku, seperti antara 
lain : 
a.

b.

7.6 Bahwa, Pengurus guna melaksanakan amanat Anggaran Dasar 

dan Anggaran 

melakukan Rapat Pleno pada hari Sabtu Tanggal 05 Agustus 2017 

bertempat di Hotel Aston Jakarta yang melahirkan keputusan 

yang salah satu

Asuransi Umum Takaful bisa disetujui”

lagi dalam Rapat Pleno pada hari Kamis tanggal 19 Oktober 2017 

yang memutuskan salah satunya adalah “Menyetujui 

pengambilalihan saham Asuransi Umum Takaful

100 %

TENTANG PENGAMBILAN SAHAM PT. ASURANSI TAKAFUL UMUM 

(ATU) OLEH 

7.7 Bahwa, 

PT Asuransi Takaful 

 PT. Syariat Takaful Indonesia 

 PT. Asuransi Takaful Keluarga 47,08 %;

 Koperasi Karyawan Takaful 0,25 %;
7.8 Bahwa, pada tanggal 08 Januari 2018 telah terjadi 

pengambilalihan saham dari PT Asuransi Takaful Umum (ATU) 

oleh Terlapor (Pemilik Baru) dengan komposisi sebagai berikut  

 Oleh Koperasi Simpan Pinjam JASA (Terlapor) sebesar 95 % 
senilai 
ratus Juta Rupiah
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Pasal 22 ayat 1 huruf c Peratur
1995 Tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam, 
disebutkan : “Mengembangkan dana tabungan melalui 
sarana investasi lainnya.”;  

Anggaran Dasar Terlapor Pasal 3 ayat 5 disebutkan : 
“Menyelenggaran usaha-usaha lain di bidang K
kemajuan dan pengembangan 
bertentangan dengan Undang
KOSPIN JASA” ;  

Anggaran Rumah Tangga Terlapor Pasal 9 disebutkan : 
“Kospin JASA menyelenggaran bentuk usaha lain yang 
bermanfaat bagi kepentingan anggota, sepanjang tidak 
mengganggu usaha pokok 
bertentangan dengan ketentuan yang berlaku, seperti antara 
lain :  
a. Penyertaan modal pada Badan  Usaha  atau Lembaga 

Koperasi lain;  
b. Mendirikan anak usaha lain dan atau jasa keuanga

Bahwa, Pengurus guna melaksanakan amanat Anggaran Dasar 

dan Anggaran Rumah Tangga tersebut, maka Pengurus telah 

melakukan Rapat Pleno pada hari Sabtu Tanggal 05 Agustus 2017 

bertempat di Hotel Aston Jakarta yang melahirkan keputusan 

yang salah satunya adalah “Upaya mengakuisisi maskapi 

Asuransi Umum Takaful bisa disetujui”

lagi dalam Rapat Pleno pada hari Kamis tanggal 19 Oktober 2017 

yang memutuskan salah satunya adalah “Menyetujui 

pengambilalihan saham Asuransi Umum Takaful

100 %;   --------------------------------

TENTANG PENGAMBILAN SAHAM PT. ASURANSI TAKAFUL UMUM 

(ATU) OLEH TERLAPOR: --------------------------------

Bahwa, susunan pemegang saham (Pemilik Lama) awal               

Asuransi Takaful Umum (ATU) adalah sebagai berikut :

PT. Syariat Takaful Indonesia 52,67 %;

PT. Asuransi Takaful Keluarga 47,08 %;

Koperasi Karyawan Takaful 0,25 %;
Bahwa, pada tanggal 08 Januari 2018 telah terjadi 

pengambilalihan saham dari PT Asuransi Takaful Umum (ATU) 

oleh Terlapor (Pemilik Baru) dengan komposisi sebagai berikut  

Oleh Koperasi Simpan Pinjam JASA (Terlapor) sebesar 95 % 
senilai Rp. 47.500.000.000,- (Empat puluh tujuh Miliar Lima 
ratus Juta Rupiah); --------------------------------

SALINAN 

Pasal 22 ayat 1 huruf c Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 
1995 Tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam, 
disebutkan : “Mengembangkan dana tabungan melalui 

Anggaran Dasar Terlapor Pasal 3 ayat 5 disebutkan : 
usaha lain di bidang Keuangan untuk 

kemajuan dan pengembangan KOSPIN JASA yang tidak 
bertentangan dengan Undang-undang, Azas, dan Tujuan 

Anggaran Rumah Tangga Terlapor Pasal 9 disebutkan : 
menyelenggaran bentuk usaha lain yang 

ingan anggota, sepanjang tidak 
mengganggu usaha pokok Kospin JASA dan tidak 
bertentangan dengan ketentuan yang berlaku, seperti antara 

Penyertaan modal pada Badan  Usaha  atau Lembaga 

Mendirikan anak usaha lain dan atau jasa keuangan lain; 

Bahwa, Pengurus guna melaksanakan amanat Anggaran Dasar 

Tangga tersebut, maka Pengurus telah 

melakukan Rapat Pleno pada hari Sabtu Tanggal 05 Agustus 2017 

bertempat di Hotel Aston Jakarta yang melahirkan keputusan 

“Upaya mengakuisisi maskapi 

Asuransi Umum Takaful bisa disetujui” dan kemudian dipertegas 

lagi dalam Rapat Pleno pada hari Kamis tanggal 19 Oktober 2017 

yang memutuskan salah satunya adalah “Menyetujui 

pengambilalihan saham Asuransi Umum Takaful sebanyak 

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

TENTANG PENGAMBILAN SAHAM PT. ASURANSI TAKAFUL UMUM 

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

ng saham (Pemilik Lama) awal               

(ATU) adalah sebagai berikut : ----------

52,67 %; ----------------------------  

PT. Asuransi Takaful Keluarga 47,08 %; ---------------------------  

Koperasi Karyawan Takaful 0,25 %; --------------------------------  
Bahwa, pada tanggal 08 Januari 2018 telah terjadi 

pengambilalihan saham dari PT Asuransi Takaful Umum (ATU) 

oleh Terlapor (Pemilik Baru) dengan komposisi sebagai berikut  : 

Oleh Koperasi Simpan Pinjam JASA (Terlapor) sebesar 95 % 
Empat puluh tujuh Miliar Lima 

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

an Pemerintah No. 9 tahun 
1995 Tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam, 
disebutkan : “Mengembangkan dana tabungan melalui 

Anggaran Dasar Terlapor Pasal 3 ayat 5 disebutkan : 
euangan untuk 

yang tidak 
undang, Azas, dan Tujuan 

Anggaran Rumah Tangga Terlapor Pasal 9 disebutkan : 
menyelenggaran bentuk usaha lain yang 

ingan anggota, sepanjang tidak 
dan tidak 

bertentangan dengan ketentuan yang berlaku, seperti antara 

Penyertaan modal pada Badan  Usaha  atau Lembaga 

 

Bahwa, Pengurus guna melaksanakan amanat Anggaran Dasar 

Tangga tersebut, maka Pengurus telah 

melakukan Rapat Pleno pada hari Sabtu Tanggal 05 Agustus 2017 

bertempat di Hotel Aston Jakarta yang melahirkan keputusan 

“Upaya mengakuisisi maskapi 

dan kemudian dipertegas 

lagi dalam Rapat Pleno pada hari Kamis tanggal 19 Oktober 2017 

yang memutuskan salah satunya adalah “Menyetujui 

sebanyak            

----  

TENTANG PENGAMBILAN SAHAM PT. ASURANSI TAKAFUL UMUM 

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

ng saham (Pemilik Lama) awal               

----------  

 

 

 
Bahwa, pada tanggal 08 Januari 2018 telah terjadi 

pengambilalihan saham dari PT Asuransi Takaful Umum (ATU) 

Oleh Koperasi Simpan Pinjam JASA (Terlapor) sebesar 95 % 
Empat puluh tujuh Miliar Lima 

 



 

 Oleh Sdr. M. Andy Arslan Djunaid sebesar 2,5 % senilai 
Rp. 1.250.000.000,
rupiah

 Oleh Sdr. Bahroji sebesar 2,5 % senilai 
(Satu miliar dua ratus lima puluh juta rupiah

7.9 Bahwa, 

Direktorat Merger menyampaikan surat kepada Terlapor terkait 

dengan kewajiban menyampaikan pemberitahuan kepada KPPU 

dan diterima oleh Terlapor pada tanggal

7.10 Bahwa, Terlapor telah melakukan Pemberitahuan kepada KPPU 

dengan mengisi formulir yang disediakan untuk itu dan 

notifikasi 

Usaha pada tanggal 16 Maret 2018 dengan Nomor Register : 

A1 11 18;

TENTANG NILAI ASET DAN ATAU NILAI PENJUALAN

PENGAMBILALIHAN SAHAM

7.11 Bahwa, berdasarkan fakta persidangan, Terlapor mengambilalih 

95 % saham senilai Rp. 

Miliar Lima ratus Juta Ru

Takaful Umum (ATU);

7.12 Bahwa, menurut ketentuan Pasal 29 ayat (1) Undang

Nomor 5 tahun 1999, Pelaku Usaha wajib untuk melakuka

memberitahuan pengambilalihan 

berakibat nilai aset dan atau nilai penjualannya melebihi jumlah 

tertentu dan mengenai jumlah tertentu diatur lebih lanjut dalam 

Peraturan Pemerintah No. 5 tahun 2010;

7.13 Bahwa, menurut ketentuan Pasal

Nomor 57 

pemberitahuan Penggabungan, Peleburan dan Pengambilalihan 

kepada Komisi adalah :

 Nilai aset badan usaha hasil penggabungan atau peleburan 
atau pengambilalihan melebihi Rp
triliun lima ratus miliar rupiah

 Nilai penjualan (omzet) badan usaha hasil penggabungan atau 
peleburan atau pengambilalihan melebihi 
Rp. 5.000.000.000.000,00 (

7.14 Bahwa, 

dengan PT Asuransi Takaful Umum (ATU) 1 

adalah sebesar 
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Oleh Sdr. M. Andy Arslan Djunaid sebesar 2,5 % senilai 
Rp. 1.250.000.000,- (Satu miliar dua ratus li
rupiah); --------------------------------

Oleh Sdr. Bahroji sebesar 2,5 % senilai 
Satu miliar dua ratus lima puluh juta rupiah

Bahwa, atas pengambilalihan saham tersebut, KPPU melalui 

Direktorat Merger menyampaikan surat kepada Terlapor terkait 

an kewajiban menyampaikan pemberitahuan kepada KPPU 

dan diterima oleh Terlapor pada tanggal

Bahwa, Terlapor telah melakukan Pemberitahuan kepada KPPU 

dengan mengisi formulir yang disediakan untuk itu dan 

notifikasi dinyatakan lengkap oleh Komisi Pengawas Persaingan 

Usaha pada tanggal 16 Maret 2018 dengan Nomor Register : 

A1 11 18;    --------------------------------

TENTANG NILAI ASET DAN ATAU NILAI PENJUALAN

PENGAMBILALIHAN SAHAM: --------------------------------

wa, berdasarkan fakta persidangan, Terlapor mengambilalih 

5 % saham senilai Rp. 47.500.000.000,

Miliar Lima ratus Juta Rupiah) dari total saham milik PT

Takaful Umum (ATU);  --------------------------------

Bahwa, menurut ketentuan Pasal 29 ayat (1) Undang

Nomor 5 tahun 1999, Pelaku Usaha wajib untuk melakuka

memberitahuan pengambilalihan 

berakibat nilai aset dan atau nilai penjualannya melebihi jumlah 

tertentu dan mengenai jumlah tertentu diatur lebih lanjut dalam 

Peraturan Pemerintah No. 5 tahun 2010;

Bahwa, menurut ketentuan Pasal 5 ayat (2) Peraturan Pemerintah 

Nomor 57 Tahun 2010, batasan nilai untuk melakukan 

pemberitahuan Penggabungan, Peleburan dan Pengambilalihan 

kepada Komisi adalah :  --------------------------------

Nilai aset badan usaha hasil penggabungan atau peleburan 
atau pengambilalihan melebihi Rp
triliun lima ratus miliar rupiah); dan/atau
Nilai penjualan (omzet) badan usaha hasil penggabungan atau 
peleburan atau pengambilalihan melebihi 
Rp. 5.000.000.000.000,00 (lima triliun rupiah

Bahwa, nilai aset hasil penggabungan dari badan usaha Terlapor 

dengan PT Asuransi Takaful Umum (ATU) 1 

adalah sebesar Rp. 6.775.657.899.357,

SALINAN 

Oleh Sdr. M. Andy Arslan Djunaid sebesar 2,5 % senilai 
Satu miliar dua ratus lima puluh juta 

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

Oleh Sdr. Bahroji sebesar 2,5 % senilai Rp. 1.250.000.000,--
Satu miliar dua ratus lima puluh juta rupiah); ----------------------  

atas pengambilalihan saham tersebut, KPPU melalui 

Direktorat Merger menyampaikan surat kepada Terlapor terkait 

an kewajiban menyampaikan pemberitahuan kepada KPPU 

dan diterima oleh Terlapor pada tanggal 07 Maret 2018; -------------

Bahwa, Terlapor telah melakukan Pemberitahuan kepada KPPU 

dengan mengisi formulir yang disediakan untuk itu dan berkas 

oleh Komisi Pengawas Persaingan 

Usaha pada tanggal 16 Maret 2018 dengan Nomor Register : 

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

TENTANG NILAI ASET DAN ATAU NILAI PENJUALAN SETELAH 

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

wa, berdasarkan fakta persidangan, Terlapor mengambilalih 

47.500.000.000,- (empat puluh tujuh 

) dari total saham milik PT Asuransi 

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

Bahwa, menurut ketentuan Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang 

Nomor 5 tahun 1999, Pelaku Usaha wajib untuk melakukan 

memberitahuan pengambilalihan saham kepada Komisi jika 

berakibat nilai aset dan atau nilai penjualannya melebihi jumlah 

tertentu dan mengenai jumlah tertentu diatur lebih lanjut dalam 

Peraturan Pemerintah No. 5 tahun 2010; -------------------------------

5 ayat (2) Peraturan Pemerintah 

2010, batasan nilai untuk melakukan 

pemberitahuan Penggabungan, Peleburan dan Pengambilalihan 

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

Nilai aset badan usaha hasil penggabungan atau peleburan 
atau pengambilalihan melebihi Rp. 2.500.000.000.000,00 (dua 

); dan/atau 
Nilai penjualan (omzet) badan usaha hasil penggabungan atau 
peleburan atau pengambilalihan melebihi 

lima triliun rupiah);  

nilai aset hasil penggabungan dari badan usaha Terlapor 

dengan PT Asuransi Takaful Umum (ATU) 1 (satu) tahun terakhir 

.657.899.357,- (enam triliun tujuh ratus 

Oleh Sdr. M. Andy Arslan Djunaid sebesar 2,5 % senilai                 
ma puluh juta 

 

-- 
 

atas pengambilalihan saham tersebut, KPPU melalui 

Direktorat Merger menyampaikan surat kepada Terlapor terkait 

an kewajiban menyampaikan pemberitahuan kepada KPPU 

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

Bahwa, Terlapor telah melakukan Pemberitahuan kepada KPPU 

berkas 

oleh Komisi Pengawas Persaingan 

Usaha pada tanggal 16 Maret 2018 dengan Nomor Register :               

---  

SETELAH 

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

wa, berdasarkan fakta persidangan, Terlapor mengambilalih 

mpat puluh tujuh 

Asuransi 

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

Undang 

n 

kepada Komisi jika 

berakibat nilai aset dan atau nilai penjualannya melebihi jumlah 

tertentu dan mengenai jumlah tertentu diatur lebih lanjut dalam 

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

5 ayat (2) Peraturan Pemerintah 

2010, batasan nilai untuk melakukan 

pemberitahuan Penggabungan, Peleburan dan Pengambilalihan 

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

Nilai aset badan usaha hasil penggabungan atau peleburan 
dua 

Nilai penjualan (omzet) badan usaha hasil penggabungan atau 
peleburan atau pengambilalihan melebihi                             

nilai aset hasil penggabungan dari badan usaha Terlapor 

tahun terakhir 

enam triliun tujuh ratus 



 

tujuh puluh lima 

ratus Se

rupiah

Rp. 2.500.000.000.000,00 (

TENTANG KETERLAMBATAN MELAKUKAN PEMBERITAHUAN 

KOMISI: --------------------------------

7.15 Bahwa, 

menyampaikan 

resmi kepada KPPU pada tanggal 

7.16 Bahwa, T

Tanggapan 

disebabkan oleh adanya ketidakpahaman atas ketentuan 

mengenai kewajiban pelaporan terkait dengan proses akuisisi 

kepada KPPU;

7.17 Bahwa, sangat jelas bahwa Terlapor telah menunjukkan tingkat 

kepatuhan dan kerjasama yang sangat ti

mekanisme notifikasi pengambilalihan perusahaan kepada Komisi 

Pengawas Persaingan Usaha. Disini sama sekali tidak terlihat 

upaya untuk menunda

fakta-

PT Asuransi Takaful Umum oleh Terlapor;

7.18 Bahwa, dengan demikian jelas tertundanya pemberitahuan 

kepada Komisi 

kesengajaan ataupun karena adanya itikad tidak baik dari 

Terlapor untuk menutup

Takaful Umum tersebut, melainkan lebih karena ketidakpahaman 

dan Koperasi adalah yang dikecualikan terhadap Undang

No. 5 tahun 1999 jo PP No. 57 tahun 2010 

7.19 Bahwa, sehingga 

Pemberitahuan

Pengambilalihan (Akuisisi) PT Asuransi Takaful Umum, dengan 

keterlambatan selama 19 (sebilan belas) hari kerja, yang dihitung 

sejak tanggal 20 Februari 2018 sampai dengan tanggal 16 Maret 

2018;

TENTANG PENERAPA

TERLAPOR:
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tujuh puluh lima miliar enam ratus lima puluh tujuh juta delapan 

ratus Sembilan puluh Sembilan ribu tiga ratus lima puluh tujuh 

rupiah), telah melebihi batasan nilai aset 

Rp. 2.500.000.000.000,00 (dua triliun lima ratus miliar rupiah

TENTANG KETERLAMBATAN MELAKUKAN PEMBERITAHUAN 

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

Bahwa, berdasarkan fakta persidangan, T

menyampaikan pemberitahuan pengambilalihan saham secara 

resmi kepada KPPU pada tanggal 16 Maret 2018;

Bahwa, Terlapor telah menyampaikan dalam persidangan (i.c 

Tanggapan Terlapor), terkait dengan keterlambatan ini 

disebabkan oleh adanya ketidakpahaman atas ketentuan 

mengenai kewajiban pelaporan terkait dengan proses akuisisi 

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

Bahwa, sangat jelas bahwa Terlapor telah menunjukkan tingkat 

kepatuhan dan kerjasama yang sangat ti

mekanisme notifikasi pengambilalihan perusahaan kepada Komisi 

Pengawas Persaingan Usaha. Disini sama sekali tidak terlihat 

upaya untuk menunda-nunda atau bahkan menyembunyikan 

-fakta yang ada terkait dengan

Asuransi Takaful Umum oleh Terlapor;

Bahwa, dengan demikian jelas tertundanya pemberitahuan 

kepada Komisi Pengawas Persaingan Usaha terjadi bukan karena 

kesengajaan ataupun karena adanya itikad tidak baik dari 

Terlapor untuk menutup-nutupi pengambilaliha

Takaful Umum tersebut, melainkan lebih karena ketidakpahaman 

dan Koperasi adalah yang dikecualikan terhadap Undang

No. 5 tahun 1999 jo PP No. 57 tahun 2010 

Bahwa, sehingga Terlapor diduga terlambat melakukan 

emberitahuan kepada KPPU sehubungan dengan 

Pengambilalihan (Akuisisi) PT Asuransi Takaful Umum, dengan 

keterlambatan selama 19 (sebilan belas) hari kerja, yang dihitung 

sejak tanggal 20 Februari 2018 sampai dengan tanggal 16 Maret 

2018;   ----------------------------------------------------------------

TENTANG PENERAPAN PASAL YANG DITUDUHKAN KEPADA 

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

SALINAN 

enam ratus lima puluh tujuh juta delapan 

mbilan puluh Sembilan ribu tiga ratus lima puluh tujuh 

), telah melebihi batasan nilai aset 

dua triliun lima ratus miliar rupiah); -----

TENTANG KETERLAMBATAN MELAKUKAN PEMBERITAHUAN KEPADA 

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

berdasarkan fakta persidangan, Terlapor telah 

pengambilalihan saham secara 

16 Maret 2018; ---------------------

erlapor telah menyampaikan dalam persidangan (i.c 

ait dengan keterlambatan ini 

disebabkan oleh adanya ketidakpahaman atas ketentuan 

mengenai kewajiban pelaporan terkait dengan proses akuisisi 

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

Bahwa, sangat jelas bahwa Terlapor telah menunjukkan tingkat 

kepatuhan dan kerjasama yang sangat tinggi terhadap 

mekanisme notifikasi pengambilalihan perusahaan kepada Komisi 

Pengawas Persaingan Usaha. Disini sama sekali tidak terlihat 

nunda atau bahkan menyembunyikan 

dengan pengambilalihan saham 

Asuransi Takaful Umum oleh Terlapor; ------------------------------

Bahwa, dengan demikian jelas tertundanya pemberitahuan 

Persaingan Usaha terjadi bukan karena 

kesengajaan ataupun karena adanya itikad tidak baik dari 

nutupi pengambilalihan PT Asuransi 

Takaful Umum tersebut, melainkan lebih karena ketidakpahaman 

dan Koperasi adalah yang dikecualikan terhadap Undang-undang 

No. 5 tahun 1999 jo PP No. 57 tahun 2010 (vide Pasal 50 huruf i); -

Terlapor diduga terlambat melakukan 

kepada KPPU sehubungan dengan 

Pengambilalihan (Akuisisi) PT Asuransi Takaful Umum, dengan 

keterlambatan selama 19 (sebilan belas) hari kerja, yang dihitung 

sejak tanggal 20 Februari 2018 sampai dengan tanggal 16 Maret 

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

YANG DITUDUHKAN KEPADA 

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

enam ratus lima puluh tujuh juta delapan 

mbilan puluh Sembilan ribu tiga ratus lima puluh tujuh 

), telah melebihi batasan nilai aset                                               

-----  

KEPADA 

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

erlapor telah 

pengambilalihan saham secara 

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

erlapor telah menyampaikan dalam persidangan (i.c 

ait dengan keterlambatan ini 

disebabkan oleh adanya ketidakpahaman atas ketentuan 

mengenai kewajiban pelaporan terkait dengan proses akuisisi 

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

Bahwa, sangat jelas bahwa Terlapor telah menunjukkan tingkat 

nggi terhadap 

mekanisme notifikasi pengambilalihan perusahaan kepada Komisi 

Pengawas Persaingan Usaha. Disini sama sekali tidak terlihat 

nunda atau bahkan menyembunyikan 

pengambilalihan saham      

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

Bahwa, dengan demikian jelas tertundanya pemberitahuan 

Persaingan Usaha terjadi bukan karena 

kesengajaan ataupun karena adanya itikad tidak baik dari 

n PT Asuransi 

Takaful Umum tersebut, melainkan lebih karena ketidakpahaman 

undang 

-  

Terlapor diduga terlambat melakukan 

kepada KPPU sehubungan dengan 

Pengambilalihan (Akuisisi) PT Asuransi Takaful Umum, dengan 

keterlambatan selama 19 (sebilan belas) hari kerja, yang dihitung 

sejak tanggal 20 Februari 2018 sampai dengan tanggal 16 Maret 

-------  

YANG DITUDUHKAN KEPADA 

-----------  



 

7.20 Bahwa, dalam perkara ini Terlapor telah diduga melakukan 

Pelanggaran Pasal 29 Undang

Pasal 5 Peraturan Pemerintah No

keterlambatan 

PT Asuransi Takaful Umum oleh Terlapor (Koperasi Simpan 

Pinjam JASA)

7.21 Bahwa Pasal 29 UU No. 5 Tahun 1999, menyebutkan :

(1) Penggabungan atau peleburan badan usaha, atau 
pengambilalihan saham sebagaimana dimaksud dalam Pasal 
28 yang berak
melebihi jumlah tertentu, wajib diberitahukan kepada Komisi, 
selambat
penggabungan, peleburan atau pengambilalihan tersebut.

(2) Ketentuan tentang penetapan nilai asset d
penjualan serta tata cara pemberitahuan sebagaimana 
dimaksud dalam ayat (1), diatur dalam Peraturan Pemerintah.

7.22 Bahwa Pasal 28 UU No. 5 Tahun 1999 menyebutkan  :

(1)  Pelaku usaha dilarang melakukan penggabungan atau 
peleburan badan usaha ya
praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat.

(2) Pelaku usaha dilarang melakukan pengambilalihan saham 
perusahaan lain apabila tindakan tersebut dapat 
mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau 
persainga
sehat.

(3)  Ketentuan lebih lanjut mengenai penggabungan atau peleburan 
badan usaha yang dilarang sebagaimana dimaksud dalam 
ayat (1), dan ketentuan mengenai pengambilalihan saham
perusahaan sebagaimana dimaksud ayat dalam (2) pasal ini, 
diat

7.23 Bahwa terkait dengan ayat (3) Pasal 28 UU No.5 Tahun 1999, 

maka Peraturan Pemerintah mengatur sebagai berikut  :

 

Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan:
 
1. Penggabungan adalah perbuatan hukum yang dilakuk

satu badan usaha atau lebih untuk menggabungkan diri 
dengan badan usaha lain yang telah ada yang mengakibatkan 
aktiva dan pasiva dari badan usaha yang menggabungkan diri 
beralih karena hukum kepada badan usaha yang menerima 
penggabungan dan selanju
menggabungkan diri berakhir karena hukum.

2. Peleburan adalah perbuatan hukum yang dilakukan oleh dua 
badan usaha atau lebih untuk meleburkan diri dengan cara 
mendirikan satu badan usaha baru yang karena hukum 
memperoleh aktiva d
meleburkan diri dan status badan usaha yang meleburkan diri 
berakhir karena hukum.
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Bahwa, dalam perkara ini Terlapor telah diduga melakukan 

Pelanggaran Pasal 29 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Jo. 

Pasal 5 Peraturan Pemerintah No

keterlambatan pemberitahuan pengambilaliha

PT Asuransi Takaful Umum oleh Terlapor (Koperasi Simpan 

Pinjam JASA);  --------------------------------

Bahwa Pasal 29 UU No. 5 Tahun 1999, menyebutkan :

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 diberitahukan kepada Komisi, 
selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 
penggabungan, peleburan atau pengambilalihan tersebut.
Ketentuan tentang penetapan nilai asset d
penjualan serta tata cara pemberitahuan sebagaimana 
dimaksud dalam ayat (1), diatur dalam Peraturan Pemerintah.

Bahwa Pasal 28 UU No. 5 Tahun 1999 menyebutkan  :

Pelaku usaha dilarang melakukan penggabungan atau 
peleburan badan usaha yang dapat mengakibatkan terjadinya 
praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat.

(2) Pelaku usaha dilarang melakukan pengambilalihan saham 
perusahaan lain apabila tindakan tersebut dapat 
mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau 
persaingan usaha tidak
sehat. 
Ketentuan lebih lanjut mengenai penggabungan atau peleburan 
badan usaha yang dilarang sebagaimana dimaksud dalam 
ayat (1), dan ketentuan mengenai pengambilalihan saham
perusahaan sebagaimana dimaksud ayat dalam (2) pasal ini, 
diatur dalam Peraturan Pemerintah.

Bahwa terkait dengan ayat (3) Pasal 28 UU No.5 Tahun 1999, 

maka Peraturan Pemerintah mengatur sebagai berikut  :

Pasal 1 
Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan:

Penggabungan adalah perbuatan hukum yang dilakuk
satu badan usaha atau lebih untuk menggabungkan diri 
dengan badan usaha lain yang telah ada yang mengakibatkan 
aktiva dan pasiva dari badan usaha yang menggabungkan diri 
beralih karena hukum kepada badan usaha yang menerima 
penggabungan dan selanjutnya status badan usaha yang 
menggabungkan diri berakhir karena hukum.
Peleburan adalah perbuatan hukum yang dilakukan oleh dua 
badan usaha atau lebih untuk meleburkan diri dengan cara 
mendirikan satu badan usaha baru yang karena hukum 
memperoleh aktiva dan pasiva dari badan usaha yang 
meleburkan diri dan status badan usaha yang meleburkan diri 
berakhir karena hukum. 

SALINAN 

Bahwa, dalam perkara ini Terlapor telah diduga melakukan 

Undang Nomor 5 Tahun 1999 Jo. 

Pasal 5 Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2010 terkait 

pengambilalihan saham (akuisisi) 

PT Asuransi Takaful Umum oleh Terlapor (Koperasi Simpan 

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

Bahwa Pasal 29 UU No. 5 Tahun 1999, menyebutkan : --------------

Penggabungan atau peleburan badan usaha, atau 
pengambilalihan saham sebagaimana dimaksud dalam Pasal 

ibat nilai asset dan atau nilai penjualannya 
melebihi jumlah tertentu, wajib diberitahukan kepada Komisi, 

lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 
penggabungan, peleburan atau pengambilalihan tersebut. 
Ketentuan tentang penetapan nilai asset dan atau nilai 
penjualan serta tata cara pemberitahuan sebagaimana 
dimaksud dalam ayat (1), diatur dalam Peraturan Pemerintah. 

Bahwa Pasal 28 UU No. 5 Tahun 1999 menyebutkan  : --------------

Pelaku usaha dilarang melakukan penggabungan atau 
ng dapat mengakibatkan terjadinya 

praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat. 
(2) Pelaku usaha dilarang melakukan pengambilalihan saham 

perusahaan lain apabila tindakan tersebut dapat 
mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau 

n usaha tidak

Ketentuan lebih lanjut mengenai penggabungan atau peleburan 
badan usaha yang dilarang sebagaimana dimaksud dalam 
ayat (1), dan ketentuan mengenai pengambilalihan saham
perusahaan sebagaimana dimaksud ayat dalam (2) pasal ini, 

ur dalam Peraturan Pemerintah. 
Bahwa terkait dengan ayat (3) Pasal 28 UU No.5 Tahun 1999, 

maka Peraturan Pemerintah mengatur sebagai berikut  : ------------

Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan: 

Penggabungan adalah perbuatan hukum yang dilakukan oleh 
satu badan usaha atau lebih untuk menggabungkan diri 
dengan badan usaha lain yang telah ada yang mengakibatkan 
aktiva dan pasiva dari badan usaha yang menggabungkan diri 
beralih karena hukum kepada badan usaha yang menerima 

tnya status badan usaha yang 
menggabungkan diri berakhir karena hukum.  
Peleburan adalah perbuatan hukum yang dilakukan oleh dua 
badan usaha atau lebih untuk meleburkan diri dengan cara 
mendirikan satu badan usaha baru yang karena hukum 

an pasiva dari badan usaha yang 
meleburkan diri dan status badan usaha yang meleburkan diri 

Bahwa, dalam perkara ini Terlapor telah diduga melakukan 

Undang Nomor 5 Tahun 1999 Jo. 

57 Tahun 2010 terkait 

n saham (akuisisi) 

PT Asuransi Takaful Umum oleh Terlapor (Koperasi Simpan 

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

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

Penggabungan atau peleburan badan usaha, atau 
pengambilalihan saham sebagaimana dimaksud dalam Pasal 

ibat nilai asset dan atau nilai penjualannya 
melebihi jumlah tertentu, wajib diberitahukan kepada Komisi, 

lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 

an atau nilai 
penjualan serta tata cara pemberitahuan sebagaimana 

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

Pelaku usaha dilarang melakukan penggabungan atau 
ng dapat mengakibatkan terjadinya 

(2) Pelaku usaha dilarang melakukan pengambilalihan saham 
perusahaan lain apabila tindakan tersebut dapat 
mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau 

n usaha tidak 

Ketentuan lebih lanjut mengenai penggabungan atau peleburan 
badan usaha yang dilarang sebagaimana dimaksud dalam 
ayat (1), dan ketentuan mengenai pengambilalihan saham 
perusahaan sebagaimana dimaksud ayat dalam (2) pasal ini, 

Bahwa terkait dengan ayat (3) Pasal 28 UU No.5 Tahun 1999, 

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

an oleh 
satu badan usaha atau lebih untuk menggabungkan diri 
dengan badan usaha lain yang telah ada yang mengakibatkan 
aktiva dan pasiva dari badan usaha yang menggabungkan diri 
beralih karena hukum kepada badan usaha yang menerima 

tnya status badan usaha yang 

Peleburan adalah perbuatan hukum yang dilakukan oleh dua 
badan usaha atau lebih untuk meleburkan diri dengan cara 
mendirikan satu badan usaha baru yang karena hukum 

an pasiva dari badan usaha yang 
meleburkan diri dan status badan usaha yang meleburkan diri 



 

3. Pengambilalihan adalah perbuatan hukum yang dilakukan oleh 
Pelaku Usaha untuk mengambilalih saham badan usaha yang 
mengakibatkan beralihnya p
tersebut.

4. Praktik Monopoli adalah pemusatan kekuatan ekonomi oleh 
satu atau lebih Pelaku Usaha yang mengakibatkan 
dikuasainya produksi dan atau pemasaran atas barang dan 
atau jasa tertentu sehingga
menimbulkan persaingan usaha 
merugikan kepentingan umum.

5. Persaingan Usaha Tidak Sehat adalah persaingan antar Pelaku 
Usaha dalam menjalankan kegiatan produksi dan atau 
pemasaran barang atau jasa yang dilakukan dengan cara 
tidak jujur atau melawan hukum atau meng
usaha.

6. Badan Usaha adalah perusahaan atau bentuk usaha, baik 
yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum, 
yang menjalankan suatu jenis usaha yang bersifat tetap dan 
terus

 
7.24 Bahwa,  

(saling terkait) dalam Pasal 29 UU No

7.25 Bahwa, jika terjadi pengambilalihan saham sebagaimana 

disebutkan dalam Pasal 28 ayat (2) yang dapat mengakibatkan 

praktek Monopoli dan Persaingan Usa

sebelum menganalisis terhadap Pasal 29 UU No

1999, terlebih dahulu kudu dianalisis dan dibuktikan terlebih 

dahulu adanya praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak 

Sehat; 

ARITONANG dibawah sumpah, yang mengatakan bahwa, “Untuk 

menganalisis Pasal 28 perlu dilihat dulu unsur

Koperasi (i.c. Terlapor) tersebut mengakibatkan pemusatan 

kekuatan ekonomi dan berada pada pasar bersangkutan yang 

sama ? Apakah dengan peng

apakah dilakukan dengan cara tidak jujur atau melawan hukum? 

Dan dilihat terlebih dahulu, apakah kedua badan usaha (i.c. 

Terlapor dan PT ATU) berada dalam satu pasar yang sama dan 

berada pada pasar bersangkutan yang sama

bagaimana mungkin bisa dikatakan melakukan Monopoli? Jika 

Pasal 28 tidak terpenuhi, maka tidak dapat dibuktikan Pasal 29

nya. Betul dalam Pasal 29 disebutkan terkait nilai asset dan 

penjualan yang diatur dalam Peraturan Pemerintah, dan jika
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Pengambilalihan adalah perbuatan hukum yang dilakukan oleh 
Pelaku Usaha untuk mengambilalih saham badan usaha yang 
mengakibatkan beralihnya pengendalian atas badan usaha 
tersebut. 
Praktik Monopoli adalah pemusatan kekuatan ekonomi oleh 
satu atau lebih Pelaku Usaha yang mengakibatkan 
dikuasainya produksi dan atau pemasaran atas barang dan 
atau jasa tertentu sehingga
menimbulkan persaingan usaha 
merugikan kepentingan umum.  
Persaingan Usaha Tidak Sehat adalah persaingan antar Pelaku 
Usaha dalam menjalankan kegiatan produksi dan atau 
pemasaran barang atau jasa yang dilakukan dengan cara 
tidak jujur atau melawan hukum atau meng
usaha.  
Badan Usaha adalah perusahaan atau bentuk usaha, baik 
yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum, 
yang menjalankan suatu jenis usaha yang bersifat tetap dan 
terus-menerus dengan tujuan untuk memperoleh laba.

Bahwa,  Pasal 28 UU No. 5 Tahun 1999 secara tegas disebutkan 

(saling terkait) dalam Pasal 29 UU No

Bahwa, jika terjadi pengambilalihan saham sebagaimana 

disebutkan dalam Pasal 28 ayat (2) yang dapat mengakibatkan 

praktek Monopoli dan Persaingan Usa

sebelum menganalisis terhadap Pasal 29 UU No

1999, terlebih dahulu kudu dianalisis dan dibuktikan terlebih 

dahulu adanya praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak 

Sehat; -- sebagaimana keterangan Saksi Ahli PARULIAN PAIDI 

ARITONANG dibawah sumpah, yang mengatakan bahwa, “Untuk 

menganalisis Pasal 28 perlu dilihat dulu unsur

Koperasi (i.c. Terlapor) tersebut mengakibatkan pemusatan 

kekuatan ekonomi dan berada pada pasar bersangkutan yang 

sama ? Apakah dengan pengambilalihan yang dilakukan tersebut 

apakah dilakukan dengan cara tidak jujur atau melawan hukum? 

Dan dilihat terlebih dahulu, apakah kedua badan usaha (i.c. 

Terlapor dan PT ATU) berada dalam satu pasar yang sama dan 

berada pada pasar bersangkutan yang sama

bagaimana mungkin bisa dikatakan melakukan Monopoli? Jika 

Pasal 28 tidak terpenuhi, maka tidak dapat dibuktikan Pasal 29

nya. Betul dalam Pasal 29 disebutkan terkait nilai asset dan 

penjualan yang diatur dalam Peraturan Pemerintah, dan jika

SALINAN 

Pengambilalihan adalah perbuatan hukum yang dilakukan oleh 
Pelaku Usaha untuk mengambilalih saham badan usaha yang 

engendalian atas badan usaha 

Praktik Monopoli adalah pemusatan kekuatan ekonomi oleh 
satu atau lebih Pelaku Usaha yang mengakibatkan 
dikuasainya produksi dan atau pemasaran atas barang dan 
atau jasa tertentu sehingga
menimbulkan persaingan usaha tidak sehat dan dapat 

 
Persaingan Usaha Tidak Sehat adalah persaingan antar Pelaku 
Usaha dalam menjalankan kegiatan produksi dan atau 
pemasaran barang atau jasa yang dilakukan dengan cara 
tidak jujur atau melawan hukum atau menghambat persaingan 

Badan Usaha adalah perusahaan atau bentuk usaha, baik 
yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum, 
yang menjalankan suatu jenis usaha yang bersifat tetap dan 

menerus dengan tujuan untuk memperoleh laba.   

28 UU No. 5 Tahun 1999 secara tegas disebutkan 

(saling terkait) dalam Pasal 29 UU Nomor 5 Tahun 1999; ------------

Bahwa, jika terjadi pengambilalihan saham sebagaimana 

disebutkan dalam Pasal 28 ayat (2) yang dapat mengakibatkan 

praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, maka 

sebelum menganalisis terhadap Pasal 29 UU Nomor 5 Tahun 

1999, terlebih dahulu kudu dianalisis dan dibuktikan terlebih 

dahulu adanya praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak 

sebagaimana keterangan Saksi Ahli PARULIAN PAIDI 

ARITONANG dibawah sumpah, yang mengatakan bahwa, “Untuk 

menganalisis Pasal 28 perlu dilihat dulu unsur-unsur apakah 

Koperasi (i.c. Terlapor) tersebut mengakibatkan pemusatan 

kekuatan ekonomi dan berada pada pasar bersangkutan yang 

ambilalihan yang dilakukan tersebut 

apakah dilakukan dengan cara tidak jujur atau melawan hukum? 

Dan dilihat terlebih dahulu, apakah kedua badan usaha (i.c. 

Terlapor dan PT ATU) berada dalam satu pasar yang sama dan 

berada pada pasar bersangkutan yang sama. Jika berbeda, 

bagaimana mungkin bisa dikatakan melakukan Monopoli? Jika 

Pasal 28 tidak terpenuhi, maka tidak dapat dibuktikan Pasal 29-

nya. Betul dalam Pasal 29 disebutkan terkait nilai asset dan 

penjualan yang diatur dalam Peraturan Pemerintah, dan jika Pasal 

Pengambilalihan adalah perbuatan hukum yang dilakukan oleh 
Pelaku Usaha untuk mengambilalih saham badan usaha yang 

engendalian atas badan usaha 

Praktik Monopoli adalah pemusatan kekuatan ekonomi oleh 
satu atau lebih Pelaku Usaha yang mengakibatkan 
dikuasainya produksi dan atau pemasaran atas barang dan 
atau jasa tertentu sehingga 

tidak sehat dan dapat 

Persaingan Usaha Tidak Sehat adalah persaingan antar Pelaku 
Usaha dalam menjalankan kegiatan produksi dan atau 
pemasaran barang atau jasa yang dilakukan dengan cara 

hambat persaingan 

Badan Usaha adalah perusahaan atau bentuk usaha, baik 
yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum, 
yang menjalankan suatu jenis usaha yang bersifat tetap dan 

28 UU No. 5 Tahun 1999 secara tegas disebutkan 

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

Bahwa, jika terjadi pengambilalihan saham sebagaimana 

disebutkan dalam Pasal 28 ayat (2) yang dapat mengakibatkan 

ha Tidak Sehat, maka 

5 Tahun 

1999, terlebih dahulu kudu dianalisis dan dibuktikan terlebih 

dahulu adanya praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak 

sebagaimana keterangan Saksi Ahli PARULIAN PAIDI 

ARITONANG dibawah sumpah, yang mengatakan bahwa, “Untuk 

unsur apakah 

Koperasi (i.c. Terlapor) tersebut mengakibatkan pemusatan 

kekuatan ekonomi dan berada pada pasar bersangkutan yang 

ambilalihan yang dilakukan tersebut 

apakah dilakukan dengan cara tidak jujur atau melawan hukum? 

Dan dilihat terlebih dahulu, apakah kedua badan usaha (i.c. 

Terlapor dan PT ATU) berada dalam satu pasar yang sama dan 

. Jika berbeda, 

bagaimana mungkin bisa dikatakan melakukan Monopoli? Jika 

-

nya. Betul dalam Pasal 29 disebutkan terkait nilai asset dan 

Pasal 



 

29 langsung diterapkan, maka akan sangat berbahaya bagi Pelaku 

Usaha

 
TENTANG PEMENUHAN UNSUR PASAL 29 UNDANG

5 TAHUN 1999:

7.26 Bahwa, Pasal 29 

hal-hal sebagai berikut  :

(1) Penggabungan atau peleb
pengambilalihan saham sebagaimana dimaksud dalam Pasal 
28 yang berakibat nilai asset dan atau nilai penjualannya 
melebihi jumlah tertentu, wajib diberitahukan kepada Komisi, 
selambat
pengg

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

 
7.27 Bahwa, mengandung 

1999 sebagai berikut  :

7.27.1

7.27.2
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29 langsung diterapkan, maka akan sangat berbahaya bagi Pelaku 

Usaha.  

TENTANG PEMENUHAN UNSUR PASAL 29 UNDANG

5 TAHUN 1999: --------------------------------

Bahwa, Pasal 29 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 mengatur 

hal 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 diberitahukan kepada Komisi, 
selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 
penggabungan, peleburan atau pengambilalihan tersebut.
Ketentuan tentang penetapan nilai asset dan atau nilai 
penjualan serta tata cara pemberitahuan sebagaimana 
dimaksud dalam ayat (1), diatur dalam Peraturan Pemerintah.

Bahwa, mengandung unsur-unsur Pasal 29

1999 sebagai berikut  :  --------------------------------

7.27.1 Unsur Pengambilalihan Saham (sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 28 UU Nomor 5 Tahun 1999)  :

 Bahwa, benar telah terjadi Pengambilalihan Saham 

PT Asuransi Takaful Umum (ATU) oleh Terlapor 

yaitu pada tanggal 08 Janu

apakah hal itu mengakibatkan adanya praktek 

Monopoli ataupun Persaingan Usaha Tidak Sehat? 

Oleh karenanya Pasal 28 tersebut harus dibuktikan 

terlebih dahulu – 

PARULIAN PAIDI ARITONANG dibawah sumpah

Sehingga secara faktanya Unsur Pengambilalihan 

Saham tersebut telah Terpenuhi, namun belum 

terbukti atas Pengambilalihan Saham tersebut yang 

mengakibatkan praktek Monopoli dan atau 

Persaingan Usaha Tidak Sehat, sehingga unsur ini 

secara Yuridis Tidak Terpenuhi;

7.27.2 Unsur Nilai Aset dan atau Nilai Penjualan yang melebihi 

jumlah tertentu (sebagaimana Pasal 5 PP No

Tahun 2010) : --------------------------------

 Bahwa, benar Nilai Aset Terlapor per tahun 2017 

telah mencapai Rp. 

SALINAN 

29 langsung diterapkan, maka akan sangat berbahaya bagi Pelaku 

TENTANG PEMENUHAN UNSUR PASAL 29 UNDANG-UNDANG NOMOR

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

Undang Nomor 5 Tahun 1999 mengatur 

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

uran badan usaha, atau 
pengambilalihan saham sebagaimana dimaksud dalam Pasal 
28 yang berakibat nilai asset dan atau nilai penjualannya 
melebihi jumlah tertentu, wajib diberitahukan kepada Komisi, 

lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 
abungan, peleburan atau pengambilalihan tersebut. 

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

unsur Pasal 29 UU Nomor 5 Tahun 

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

Unsur Pengambilalihan Saham (sebagaimana dimaksud 

5 Tahun 1999)  :------------------

Bahwa, benar telah terjadi Pengambilalihan Saham 

PT Asuransi Takaful Umum (ATU) oleh Terlapor 

yaitu pada tanggal 08 Januari 2018, namun 

apakah hal itu mengakibatkan adanya praktek 

Monopoli ataupun Persaingan Usaha Tidak Sehat? 

Oleh karenanya Pasal 28 tersebut harus dibuktikan 

 (vide Keterangan Saksi Ahli 

PARULIAN PAIDI ARITONANG dibawah sumpah); 

cara faktanya Unsur Pengambilalihan 

Saham tersebut telah Terpenuhi, namun belum 

terbukti atas Pengambilalihan Saham tersebut yang 

mengakibatkan praktek Monopoli dan atau 

Persaingan Usaha Tidak Sehat, sehingga unsur ini 

secara Yuridis Tidak Terpenuhi; ------------------------

r Nilai Aset dan atau Nilai Penjualan yang melebihi 

jumlah tertentu (sebagaimana Pasal 5 PP Nomor 57 

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

Bahwa, benar Nilai Aset Terlapor per tahun 2017 

telah mencapai Rp. 6.775.657.899.357,- (enam 

29 langsung diterapkan, maka akan sangat berbahaya bagi Pelaku 

MOR 

------  

Undang Nomor 5 Tahun 1999 mengatur 

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

uran badan usaha, atau 
pengambilalihan saham sebagaimana dimaksud dalam Pasal 
28 yang berakibat nilai asset dan atau nilai penjualannya 
melebihi jumlah tertentu, wajib diberitahukan kepada Komisi, 

lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 

Ketentuan tentang penetapan nilai asset dan atau nilai 
penjualan serta tata cara pemberitahuan sebagaimana 

 

5 Tahun 

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

Unsur Pengambilalihan Saham (sebagaimana dimaksud 

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

Bahwa, benar telah terjadi Pengambilalihan Saham 

PT Asuransi Takaful Umum (ATU) oleh Terlapor 

ari 2018, namun 

apakah hal itu mengakibatkan adanya praktek 

Monopoli ataupun Persaingan Usaha Tidak Sehat? 

Oleh karenanya Pasal 28 tersebut harus dibuktikan 

(vide Keterangan Saksi Ahli 

); 

cara faktanya Unsur Pengambilalihan 

Saham tersebut telah Terpenuhi, namun belum 

terbukti atas Pengambilalihan Saham tersebut yang 

mengakibatkan praktek Monopoli dan atau 

Persaingan Usaha Tidak Sehat, sehingga unsur ini 

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

r Nilai Aset dan atau Nilai Penjualan yang melebihi 

57 

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

Bahwa, benar Nilai Aset Terlapor per tahun 2017 

enam 



 

7.27.3

 
TENTANG PENGECUALIAN

(VIDE PASAL 50 HURUF i

7.28 Bahwa Pasal 50 UU No. 5 ahun 1999, menyebutkan  :

Yang dikecualikan dari ketentuan undang
a.  perbua
b. perjanjian …………… dst ………………..atau
c. perjanjian ………………. dst …………   atau
d. perjanjian ……………… dst ……………… atau
e. perjanjian ………………….. dst ………… atau
f. perjanjian internasional…….. dst ………….. atau
g. perjanjian …………………… dst …………
h. pelaku usaha  ……………………………. dst ……………………… 

atau

 

- 81 - 

triliun tujuh ratus tujuh puluh lima 

lima puluh tujuh juta delapan ratus Sembilan puluh 

Sembilan ribu tiga ratus lima puluh tujuh rupiah

telah melebihi batasan nilai aset

Rp. 2.500.000.000.000,00 (

miliar rupiah); -- Unsur ini

 Bahwa, namun jika Pasal 29 ayat (2) junto Pasal 5 

ayat (2) PP Nomor

diterapkan dan tidak menganalisis serta 

membuktikan terlebih dahulu Pasal 28

(mengakibatkan Praktek Monopoli dan atau 

Persaingan Usaha Tidak Sehat)

SANGAT BERBAHAYA bagi Pelaku Usaha; 

Keterangan Saksi Ahli 

dibawah sumpah; --------------------------------

7.27.3 Unsur Keterlambatan Melakukan Pemberitahuan Kepada 

Komisi (sebagaimana Pasal 29 ayat (1) UU No

Tahun 1999) : --------------------------------

 Bahwa, pemberitahuan yang disampaikan Terlapor 

kepada Komisi terkait Pengambialihan Saham 

PT Asuransi Takful Umum (ATU) oleh Terlapor 

yaitu pada tanggal 16 Maret 2018 adalah terlambat 

selama 19 (Sembilan belas) hari terhitung 30 hari 

sejak tanggal efektif yuridis Peng

Saham perusahaan; --

PENGECUALIAN UNDANG-UNDANG NO

(VIDE PASAL 50 HURUF i): --------------------------------

Bahwa Pasal 50 UU No. 5 ahun 1999, menyebutkan  :

Yang dikecualikan dari ketentuan undang
perbuatan………. dst…………………….. atau
perjanjian …………… dst ………………..atau
perjanjian ………………. dst …………   atau
perjanjian ……………… dst ……………… atau
perjanjian ………………….. dst ………… atau
perjanjian internasional…….. dst ………….. atau
perjanjian …………………… dst …………
pelaku usaha  ……………………………. dst ……………………… 
atau 

SALINAN 

triliun tujuh ratus tujuh puluh lima miliar enam ratus 

lima puluh tujuh juta delapan ratus Sembilan puluh 

Sembilan ribu tiga ratus lima puluh tujuh rupiah), 

telah melebihi batasan nilai aset

Rp. 2.500.000.000.000,00 (dua triliun lima ratus 

Unsur ini Terpenuhi;  ----------------

Bahwa, namun jika Pasal 29 ayat (2) junto Pasal 5 

mor 57 Tahun 2010 langsung 

diterapkan dan tidak menganalisis serta 

membuktikan terlebih dahulu Pasal 28-nya 

(mengakibatkan Praktek Monopoli dan atau 

Persaingan Usaha Tidak Sehat), maka hal ini 

SANGAT BERBAHAYA bagi Pelaku Usaha; -- Vide 

Keterangan Saksi Ahli Parulian Paidi Aritonang

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

Unsur Keterlambatan Melakukan Pemberitahuan Kepada 

Komisi (sebagaimana Pasal 29 ayat (1) UU Nomor 5 

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

an yang disampaikan Terlapor 

kepada Komisi terkait Pengambialihan Saham 

PT Asuransi Takful Umum (ATU) oleh Terlapor 

yaitu pada tanggal 16 Maret 2018 adalah terlambat 

selama 19 (Sembilan belas) hari terhitung 30 hari 

sejak tanggal efektif yuridis Pengambilalihan 

-- Unsur ini Terpenuhi;----------

UNDANG NOMOR 5 TAHUN 1999 

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

Bahwa Pasal 50 UU No. 5 ahun 1999, menyebutkan  : ---------------

Yang dikecualikan dari ketentuan undang-undang ini adalah: 
tan………. dst…………………….. atau 

perjanjian …………… dst ………………..atau 
perjanjian ………………. dst …………   atau 
perjanjian ……………… dst ……………… atau 
perjanjian ………………….. dst ………… atau 
perjanjian internasional…….. dst ………….. atau 
perjanjian …………………… dst ……………………… atau 
pelaku usaha  ……………………………. dst ……………………… 

m ratus 

lima puluh tujuh juta delapan ratus Sembilan puluh 

), 

telah melebihi batasan nilai aset                                    

dua triliun lima ratus 

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

Bahwa, namun jika Pasal 29 ayat (2) junto Pasal 5 

57 Tahun 2010 langsung 

diterapkan dan tidak menganalisis serta 

nya 

(mengakibatkan Praktek Monopoli dan atau 

, maka hal ini 

Vide 

Parulian Paidi Aritonang 

----------  

Unsur Keterlambatan Melakukan Pemberitahuan Kepada 

5 

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

an yang disampaikan Terlapor 

kepada Komisi terkait Pengambialihan Saham       

PT Asuransi Takful Umum (ATU) oleh Terlapor 

yaitu pada tanggal 16 Maret 2018 adalah terlambat 

selama 19 (Sembilan belas) hari terhitung 30 hari 

ambilalihan 

----------  

5 TAHUN 1999 

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

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

pelaku usaha  ……………………………. dst ……………………… 



 

i. kegiatan usaha koperasi yang secara khusus bertujuan untuk 
melayani anggotanya.

 
7.29 Bahwa telah ternyata Terlapor adalah sebuah badan hukum 

berbentuk Koperasi, yang usahanya baik usaha sesuai 

berupa simpan pinjam, ataupun diluar simpan pinjam karena 

memang dimungkinkan berdasarkan Anggaran Dasar dan 

Anggaran Rumah Tangga Terlapor, adalah untuk kepentingan 

Anggota, karena usaha

hakekatnya adalah menghasil

oleh selurung Anggota Terlapor dalam bentuk Sisa Hasil Usaha 

(SHU) yang diterima seluruh Anggota setiap tahun pada saat 

Rapat Anggota Tahunan (RAT) yang diselenggaraka

Maret setiap tahun;

7.30 Bahwa jika dilihat secar

PT ATU adalah usaha untuk kepentingan Anggota, karena 

layanan asuransi yang 

untuk 

Terlapor kepada Anggotanya, yaitu asuransi

jaminan kredit;

7.31 Bahwa dengan demikian tidak ada tafsir lain terhadap fakta 

pengambil alihan saham PT Asuransi Takaful Umum oleh 

Terlapor, adalah sebagai usaha Terlapor sebagai Koperasi yang 

dilakukan untuk kepentingan Anggota;

7.32 Bahwa  

Pengecualian 

pula maka terhadap Telapor dilepaskan kewajiban 

pelaporan/pemberitahuan sebagaimana ketent

Nomor 5 Tahun 1999;

KESIMPULAN

7.33 Unsur

dilanggar oleh Terlapor adalah tidak terpenu

Pasal 28 UU Nomor 

dibuktikan oleh Investigator KPPU, dan fakta hukum 

membuktikan Pengambilalihan 

bukan merupakan praktek Monopoli dan juga tidak menimbulkan 

praktek usaha yang tidak sehat.
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kegiatan usaha koperasi yang secara khusus bertujuan untuk 
melayani anggotanya. 

Bahwa telah ternyata Terlapor adalah sebuah badan hukum 

berbentuk Koperasi, yang usahanya baik usaha sesuai 

berupa simpan pinjam, ataupun diluar simpan pinjam karena 

memang dimungkinkan berdasarkan Anggaran Dasar dan 

Anggaran Rumah Tangga Terlapor, adalah untuk kepentingan 

Anggota, karena usaha-usaha yang dilakukan Terlapor pada 

hakekatnya adalah menghasilkan keuntungan yang dinikmati 

oleh selurung Anggota Terlapor dalam bentuk Sisa Hasil Usaha 

(SHU) yang diterima seluruh Anggota setiap tahun pada saat 

Rapat Anggota Tahunan (RAT) yang diselenggaraka

Maret setiap tahun;  --------------------------------

Bahwa jika dilihat secara specific, pengambil alihan saham 

ATU adalah usaha untuk kepentingan Anggota, karena 

layanan asuransi yang diberikan 

untuk mem-back-up kredit yang disalurkan/diberikan oleh 

Terlapor kepada Anggotanya, yaitu asuransi

jaminan kredit;  --------------------------------

Bahwa dengan demikian tidak ada tafsir lain terhadap fakta 

pengambil alihan saham PT Asuransi Takaful Umum oleh 

Terlapor, adalah sebagai usaha Terlapor sebagai Koperasi yang 

kukan untuk kepentingan Anggota;

Bahwa  dengan  demikian secara hukum 

Pengecualian a-quo dapat diterapkan pada Terlapor, karenanya 

pula maka terhadap Telapor dilepaskan kewajiban 

pelaporan/pemberitahuan sebagaimana ketent

Nomor 5 Tahun 1999;  --------------------------------

KESIMPULAN AKHIR --------------------------------

Unsur Pasal 29 UU Nomor 5 Tahun 1999 yang dituduhkan telah 

dilanggar oleh Terlapor adalah tidak terpenu

Pasal 28 UU Nomor 5 Tahun 1999 dalam perkara ini tidak pernah 

dibuktikan oleh Investigator KPPU, dan fakta hukum 

membuktikan Pengambilalihan saham PT ATU oleh Terlapor 

bukan merupakan praktek Monopoli dan juga tidak menimbulkan 

praktek usaha yang tidak sehat. --------------------------------

SALINAN 

kegiatan usaha koperasi yang secara khusus bertujuan untuk 

Bahwa telah ternyata Terlapor adalah sebuah badan hukum 

berbentuk Koperasi, yang usahanya baik usaha sesuai korbisnis

berupa simpan pinjam, ataupun diluar simpan pinjam karena 

memang dimungkinkan berdasarkan Anggaran Dasar dan 

Anggaran Rumah Tangga Terlapor, adalah untuk kepentingan 

usaha yang dilakukan Terlapor pada 

kan keuntungan yang dinikmati 

oleh selurung Anggota Terlapor dalam bentuk Sisa Hasil Usaha 

(SHU) yang diterima seluruh Anggota setiap tahun pada saat 

Rapat Anggota Tahunan (RAT) yang diselenggarakan pada bulan 

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

a specific, pengambil alihan saham 

ATU adalah usaha untuk kepentingan Anggota, karena 

 oleh ATU diproyeksikan juga 

kredit yang disalurkan/diberikan oleh 

Terlapor kepada Anggotanya, yaitu asuransi terhadap barang 

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

Bahwa dengan demikian tidak ada tafsir lain terhadap fakta 

pengambil alihan saham PT Asuransi Takaful Umum oleh 

Terlapor, adalah sebagai usaha Terlapor sebagai Koperasi yang 

kukan untuk kepentingan Anggota;----------------------------------

demikian secara hukum (yuridis) Pasal 

dapat diterapkan pada Terlapor, karenanya 

pula maka terhadap Telapor dilepaskan kewajiban 

pelaporan/pemberitahuan sebagaimana ketentuan Pasal 29 UU 

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

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

5 Tahun 1999 yang dituduhkan telah 

dilanggar oleh Terlapor adalah tidak terpenuhi, karena unsur 

5 Tahun 1999 dalam perkara ini tidak pernah 

dibuktikan oleh Investigator KPPU, dan fakta hukum 

saham PT ATU oleh Terlapor 

bukan merupakan praktek Monopoli dan juga tidak menimbulkan 

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

kegiatan usaha koperasi yang secara khusus bertujuan untuk 

Bahwa telah ternyata Terlapor adalah sebuah badan hukum 

isnis 

berupa simpan pinjam, ataupun diluar simpan pinjam karena 

memang dimungkinkan berdasarkan Anggaran Dasar dan 

Anggaran Rumah Tangga Terlapor, adalah untuk kepentingan 

usaha yang dilakukan Terlapor pada 

kan keuntungan yang dinikmati 

oleh selurung Anggota Terlapor dalam bentuk Sisa Hasil Usaha 

(SHU) yang diterima seluruh Anggota setiap tahun pada saat 

n pada bulan 

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

a specific, pengambil alihan saham         

ATU adalah usaha untuk kepentingan Anggota, karena 

oleh ATU diproyeksikan juga 

kredit yang disalurkan/diberikan oleh 

terhadap barang 

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

Bahwa dengan demikian tidak ada tafsir lain terhadap fakta 

pengambil alihan saham PT Asuransi Takaful Umum oleh 

Terlapor, adalah sebagai usaha Terlapor sebagai Koperasi yang 

--  

Pasal 

dapat diterapkan pada Terlapor, karenanya 

pula maka terhadap Telapor dilepaskan kewajiban 

uan Pasal 29 UU 

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

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

5 Tahun 1999 yang dituduhkan telah 

hi, karena unsur 

5 Tahun 1999 dalam perkara ini tidak pernah 

dibuktikan oleh Investigator KPPU, dan fakta hukum 

saham PT ATU oleh Terlapor 

bukan merupakan praktek Monopoli dan juga tidak menimbulkan 

----------   



 

7.34 Karenanya secara hukum 

hukum untuk melaporkan / memberitahukan proses akuisisi 

saham PT Asuransi

7.35 Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 50 huruf (i) UU No

Tahun 1999, Terlapor sebagai Koperasi adalah badan usaha yang 

dikecualikan terhadap kewajiban pelaporan sesuai Pasal 29 UU 

Nomor 

Terlapor kepada KPPU atas akuisisi saham PT

terlambat, 

konsekuensi yuridis apapun, karena Terlapor adalah dikecualikan 

dari ketentuan Pasal 29 UU No

7.36 Berdasarkan hal

mohon agar Majelis Komisi KPPU yang memeriksa perkara ini, 

berkenan untuk memutuskan sebagai berikut :

7.37 Menyatakan Termohon terbukti terlambat dalam menyampaikan 

pemberitahuan akuisisi saham yang dilakukan terhadap 

PT Asuransi Takaful Umum, namun akuisisi saham termaksud 

tidak terbukti menimbulkan praktek monopoli dan menimbulkan 

praktek usaha yang tidak sehat;

7.38 Menyatakan membebaskan Termohon dari kewajiban pelaporan / 

pemberitahuan sebagimana ketentuan Pasal 29 

Tahun 1999

7.39 Membebankan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada 

Negara

8. Menimbang bahwa setelah melaksanakan Musyawarah Majelis Komisi, 

Majelis Komisi menilai telah memiliki bukti dan penilaian yang cukup 

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 Persidan

oleh Investigator dan Terlapor (fakta persidangan), Majelis Komisi menilai, 

menganalisis, menyimpulkan, dan memutuskan perkara berdasarkan alat 
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Karenanya secara hukum (yuridis) Termohon tidak ada kewajiban 

hukum untuk melaporkan / memberitahukan proses akuisisi 

saham PT Asuransi Takaful Umum kepada KPPU.

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 50 huruf (i) UU No

Tahun 1999, Terlapor sebagai Koperasi adalah badan usaha yang 

dikecualikan terhadap kewajiban pelaporan sesuai Pasal 29 UU 

mor 5 Tahun 1999, oleh karena itu jikalah pem

Terlapor kepada KPPU atas akuisisi saham PT

terlambat, QUOD NON, maka hal itu tidak menimbulkan 

konsekuensi yuridis apapun, karena Terlapor adalah dikecualikan 

dari ketentuan Pasal 29 UU Nomor 5 Tahun 1999

Berdasarkan hal-hal yang merupakan 

mohon agar Majelis Komisi KPPU yang memeriksa perkara ini, 

berkenan untuk memutuskan sebagai berikut :

Menyatakan Termohon terbukti terlambat dalam menyampaikan 

pemberitahuan akuisisi saham yang dilakukan terhadap 

PT Asuransi Takaful Umum, namun akuisisi saham termaksud 

tidak terbukti menimbulkan praktek monopoli dan menimbulkan 

praktek usaha yang tidak sehat; --------------------------------

Menyatakan membebaskan Termohon dari kewajiban pelaporan / 

pemberitahuan sebagimana ketentuan Pasal 29 

Tahun 1999; --------------------------------

Membebankan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada 

Negara.  ----------------------------------------------------------------

Menimbang bahwa setelah melaksanakan Musyawarah Majelis Komisi, 

Majelis Komisi menilai telah memiliki bukti dan penilaian yang cukup 

untuk mengambil putusan.  --------------------------------

TENTANG HUKUM

Setelah mempertimbangkan Laporan Keterlambatan

Tanggapan Terlapor terhadap Laporan Keterlambatan

keterangan para Saksi, keterangan para Ahli, keterangan Terlapor, surat

surat dan/atau dokumen, Kesimpulan Hasil Persidan

oleh Investigator dan Terlapor (fakta persidangan), Majelis Komisi menilai, 

, menyimpulkan, dan memutuskan perkara berdasarkan alat 

SALINAN 

Termohon tidak ada kewajiban 

hukum untuk melaporkan / memberitahukan proses akuisisi 

Umum kepada KPPU.---------------------

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 50 huruf (i) UU Nomor 5 

Tahun 1999, Terlapor sebagai Koperasi adalah badan usaha yang 

dikecualikan terhadap kewajiban pelaporan sesuai Pasal 29 UU 

5 Tahun 1999, oleh karena itu jikalah pemberitahuan 

Terlapor kepada KPPU atas akuisisi saham PT ATU dianggap 

, maka hal itu tidak menimbulkan 

konsekuensi yuridis apapun, karena Terlapor adalah dikecualikan 

5 Tahun 1999; --------------------

merupakan konklusi diatas, kami 

mohon agar Majelis Komisi KPPU yang memeriksa perkara ini, 

berkenan untuk memutuskan sebagai berikut : -----------------------

Menyatakan Termohon terbukti terlambat dalam menyampaikan 

pemberitahuan akuisisi saham yang dilakukan terhadap 

PT Asuransi Takaful Umum, namun akuisisi saham termaksud 

tidak terbukti menimbulkan praktek monopoli dan menimbulkan 

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

Menyatakan membebaskan Termohon dari kewajiban pelaporan / 

pemberitahuan sebagimana ketentuan Pasal 29 UU Nomor 5 

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

Membebankan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada 

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

Menimbang bahwa setelah melaksanakan Musyawarah Majelis Komisi, 

Majelis Komisi menilai telah memiliki bukti dan penilaian yang cukup 

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

G HUKUM 

Keterlambatan Pemberitahuan, 

Keterlambatan Pemberitahuan, 

keterangan para Saksi, keterangan para Ahli, keterangan Terlapor, surat-

surat dan/atau dokumen, Kesimpulan Hasil Persidangan yang disampaikan 

oleh Investigator dan Terlapor (fakta persidangan), Majelis Komisi menilai, 

, menyimpulkan, dan memutuskan perkara berdasarkan alat 

Termohon tidak ada kewajiban 

hukum untuk melaporkan / memberitahukan proses akuisisi 

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

5 

Tahun 1999, Terlapor sebagai Koperasi adalah badan usaha yang 

dikecualikan terhadap kewajiban pelaporan sesuai Pasal 29 UU 

beritahuan 

ATU dianggap 

, maka hal itu tidak menimbulkan 

konsekuensi yuridis apapun, karena Terlapor adalah dikecualikan 

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

diatas, kami 

mohon agar Majelis Komisi KPPU yang memeriksa perkara ini, 

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

Menyatakan Termohon terbukti terlambat dalam menyampaikan 

pemberitahuan akuisisi saham yang dilakukan terhadap            

PT Asuransi Takaful Umum, namun akuisisi saham termaksud 

tidak terbukti menimbulkan praktek monopoli dan menimbulkan 

----------  

Menyatakan membebaskan Termohon dari kewajiban pelaporan / 

5 

--   

Membebankan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada 

--------  

Menimbang bahwa setelah melaksanakan Musyawarah Majelis Komisi, 

Majelis Komisi menilai telah memiliki bukti dan penilaian yang cukup 

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

, 

, 

-

gan yang disampaikan 

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 

terhadap Undang

Nomor 5 Tahun 1999) 

Nomor 02/KPPU

Komisi menguraikan dalam beberapa bagian, yaitu:

1. Tentang Identitas 

2. Tentang Objek Perkara dan 

3. Tentang Pengambilalihan (Akuisisi) Saham PT Asuransi Takaful Umum 

oleh Terlapor

4. Tentang Nilai Aset dan Nilai Penjualan Pengambilalihan Saham

5. Tentang Keterlambatan Pemberitahuan

6. Tentang Pengecualian dalam Pasal 50 huruf 

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 

berbentuk 

Pinjam

Nomor 84 lantai 3,4 dan 5 Pekalongan, Jawa T

Akta Perubahan Anggaran Dasar Koperasi 

yang dibuat dihadapan Notaris Muhammad Sauki, S.H., yang 

disahkan oleh Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil Menengah 

Nomor 62.3/Dep.1/IV/2016 tanggal 29 April 2016, merupakan 

koperasi yang bertujuan memajukan kesejahteraan Anggota pada 

khususnya dan masyarakat pada umumnya serta ikut membantu 

membangun tatanan perekonomian nasional dalam rangka 

mewujudkan masyarakat yang maju, adil, makmur berlandaskan 

Pancasila dan Undang

tujuan tersebut, Terlapor menyelenggarakan usaha

lain (vide

a. mewajibkan dan menggiatkan a

dan menabung pa
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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 

02/KPPU-M/2018. Dalam melakukan penilaian dan analis

Komisi menguraikan dalam beberapa bagian, yaitu:

Identitas Terlapor; --------------------------------

Objek Perkara dan Dugaan Pelanggaran

Pengambilalihan (Akuisisi) Saham PT Asuransi Takaful Umum 

oleh Terlapor; ----------------------------------------------------------------

Tentang Nilai Aset dan Nilai Penjualan Pengambilalihan Saham

Keterlambatan Pemberitahuan Kepada Komisi

entang Pengecualian dalam Pasal 50 huruf 

Tahun 1999;  ----------------------------------------------------------------

Tentang Pemenuhan Unsur Pasal 29 Undang

. Pasal 5 Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2010

Berikut uraian masing-masing bagian sebagaimana tersebut

Identitas Terlapor --------------------------------

Bahwa Terlapor dalam perkara a quo 

berbentuk Koperasi Simpan Pinjam dengan nama Koperasi Simpan 

Pinjam JASA (Kospin JASA) berkedudukan di 

Nomor 84 lantai 3,4 dan 5 Pekalongan, Jawa T

Akta Perubahan Anggaran Dasar Koperasi 

yang dibuat dihadapan Notaris Muhammad Sauki, S.H., yang 

disahkan oleh Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil Menengah 

Nomor 62.3/Dep.1/IV/2016 tanggal 29 April 2016, merupakan 

koperasi yang bertujuan memajukan kesejahteraan Anggota pada 

khususnya dan masyarakat pada umumnya serta ikut membantu 

membangun tatanan perekonomian nasional dalam rangka 

mewujudkan masyarakat yang maju, adil, makmur berlandaskan 

Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Untuk mencapai 

tujuan tersebut, Terlapor menyelenggarakan usaha

vide bukti C2);  --------------------------------

mewajibkan dan menggiatkan a

dan menabung pada Kospin JASA

SALINAN 

bukti yang cukup tentang telah terjadi atau tidak terjadinya pelanggaran 

dang 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; ----------------------------  

Pengambilalihan (Akuisisi) Saham PT Asuransi Takaful Umum 

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

Tentang Nilai Aset dan Nilai Penjualan Pengambilalihan Saham; ----------  

Kepada Komisi; --------------------  

entang Pengecualian dalam Pasal 50 huruf i Undang-Undang Nomor 5 

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

Tentang Pemenuhan Unsur Pasal 29 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 

. Pasal 5 Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2010; -----------  

masing bagian sebagaimana tersebut di atas; ---------- 

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

a quo adalah badan usaha 

dengan nama Koperasi Simpan 

berkedudukan di Jalan Dr. Cipto 

Nomor 84 lantai 3,4 dan 5 Pekalongan, Jawa Tengah berdasarkan 

Akta Perubahan Anggaran Dasar Koperasi Kospin JASA Nomor 20 

yang dibuat dihadapan Notaris Muhammad Sauki, S.H., yang 

disahkan oleh Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil Menengah 

Nomor 62.3/Dep.1/IV/2016 tanggal 29 April 2016, merupakan 

koperasi yang bertujuan memajukan kesejahteraan Anggota pada 

khususnya dan masyarakat pada umumnya serta ikut membantu 

membangun tatanan perekonomian nasional dalam rangka 

mewujudkan masyarakat yang maju, adil, makmur berlandaskan 

ng Dasar 1945. Untuk mencapai 

tujuan tersebut, Terlapor menyelenggarakan usaha-usaha antara 

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

mewajibkan dan menggiatkan anggota untuk menyimpan 

Kospin JASA secara teratur, -------------- 

bukti yang cukup tentang telah terjadi atau tidak terjadinya pelanggaran 

(selanjutnya disebut UU 

yang diduga dilakukan oleh Terlapor dalam Perkara 

, Majelis 

  

 

 

Pengambilalihan (Akuisisi) Saham PT Asuransi Takaful Umum 

 

 

 

Undang Nomor 5 

 

Undang Nomor 5 Tahun 

 

  

  

badan usaha 

dengan nama Koperasi Simpan 

Jalan Dr. Cipto 

engah berdasarkan 

Nomor 20 

yang dibuat dihadapan Notaris Muhammad Sauki, S.H., yang 

disahkan oleh Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil Menengah 

Nomor 62.3/Dep.1/IV/2016 tanggal 29 April 2016, merupakan 

koperasi yang bertujuan memajukan kesejahteraan Anggota pada 

khususnya dan masyarakat pada umumnya serta ikut membantu 

membangun tatanan perekonomian nasional dalam rangka 

mewujudkan masyarakat yang maju, adil, makmur berlandaskan 

ng Dasar 1945. Untuk mencapai 

usaha antara 

  

nggota untuk menyimpan 

  



 

b. m

pengetahuan lain yang b

c. m

koperasi lain serta anggotanya

d. m

anggota

e. membantu a

serta anggotanya dalam hal menyelenggarakan transaksi 

keuangan usahanya termasuk pengiriman dan penerimaan 

uang,

f. membantu anggota/calon anggota dan/atau koperasi lain 

serta anggotanya dalam hal meny

melalui kerja sama dengan pihak ketiga,

g. m

dengan perjanjian berdasarkan 

JASA

serta a

kegiatan usaha.

h. m

untuk kemajuan dan pengembangan 

bertentangan dengan undang

Kospin JASA

1.2 Bahwa dalam prakteknya, Terlapor tela

pengambilalihan 

2. Tentang Objek Perkara dan 

2.1. Bahwa

dalam Pengambilalihan (Akuisisi) Saham Perusahaan 

PT Asuransi Takaful Umum 

sebesar 

Lima ratus Juta Rupiah)

2.2. Bahwa d

ketentuan 

Pasal 

menyatakan

Pasal 29 
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menambah pengetahuan anggota tentang perko

pengetahuan lain yang berkaitan dengan usaha anggota,

memberi pinjaman kepada anggota/calon a

koperasi lain serta anggotanya, 

menerima simpanan dan tabungan

anggota dan/atau koperasi lain serta anggotanya

membantu anggota /calon anggota dan/atau koperasi lain 

serta anggotanya dalam hal menyelenggarakan transaksi 

keuangan usahanya termasuk pengiriman dan penerimaan 

uang, --------------------------------

membantu anggota/calon anggota dan/atau koperasi lain 

serta anggotanya dalam hal meny

melalui kerja sama dengan pihak ketiga,

menyelenggarakan usaha dengan prinsip syariah sesuai 

dengan perjanjian berdasarkan 

JASA dengan anggota, calon a

serta anggotanya untuk penyimpanan dana dan pembiayaan 

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

menyelenggarakan usaha-usaha lain di bidang keuangan 

untuk kemajuan dan pengembangan 

bertentangan dengan undang

Kospin JASA. --------------------------------

Bahwa dalam prakteknya, Terlapor tela

pengambilalihan (Akuisisi) saham PT 

Objek Perkara dan Dugaan Pelanggaran

Bahwa objek perkara a quo adalah 

dalam Pengambilalihan (Akuisisi) Saham Perusahaan 

PT Asuransi Takaful Umum oleh Terlapor

sebesar senilai Rp. 47.500.000.000,

Lima ratus Juta Rupiah) (vide bukti C

Bahwa dugaan pelanggaran dalam perkara 

ketentuan Pasal 29 Undang-Undang

l 5 Peraturan Pemerintah Nomor

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

Pasal 29 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999

SALINAN 

nggota tentang perkoperasian dan 

erkaitan dengan usaha anggota, ----- 

kepada anggota/calon anggota dan/atau 

,  ----------------------------------- 

dan tabungan dari anggota/calon 

dan/atau koperasi lain serta anggotanya,  ------------- 

nggota /calon anggota dan/atau koperasi lain 

serta anggotanya dalam hal menyelenggarakan transaksi 

keuangan usahanya termasuk pengiriman dan penerimaan 

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

membantu anggota/calon anggota dan/atau koperasi lain 

serta anggotanya dalam hal menyelenggarakan usahanya 

melalui kerja sama dengan pihak ketiga, ------------------------- 

enyelenggarakan usaha dengan prinsip syariah sesuai 

dengan perjanjian berdasarkan hukum Islam antara Kospin 

dengan anggota, calon anggota dan/atau koperasi lain 

yimpanan dana dan pembiayaan 

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

usaha lain di bidang keuangan 

untuk kemajuan dan pengembangan Kospin JASA yang tidak 

bertentangan dengan undang-undang, asas dan tujuan 

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

Bahwa dalam prakteknya, Terlapor telah melakukan 

PT ATU; ----------------------------- 

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

adalah Keterlambatan Pemberitahuan 

dalam Pengambilalihan (Akuisisi) Saham Perusahaan 

Terlapor dengan nilai transaksi 

p. 47.500.000.000,- (Empat puluh tujuh Miliar 

bukti C9).  -------------------------------

dalam perkara a quo adalah

Undang Nomor 5 Tahun 1999 jo.

Nomor 57 Tahun 2010 yang 

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

Nomor 5 Tahun 1999:  ---------------------

perasian dan 

  

dan/atau 

  

ari anggota/calon 

  

nggota /calon anggota dan/atau koperasi lain 

serta anggotanya dalam hal menyelenggarakan transaksi 

keuangan usahanya termasuk pengiriman dan penerimaan 

  

membantu anggota/calon anggota dan/atau koperasi lain 

elenggarakan usahanya 

  

enyelenggarakan usaha dengan prinsip syariah sesuai 

Kospin 

a dan/atau koperasi lain 

yimpanan dana dan pembiayaan 

  

usaha lain di bidang keuangan 

yang tidak 

undang, asas dan tujuan 

  

h melakukan 

  

   

Keterlambatan Pemberitahuan 

dalam Pengambilalihan (Akuisisi) Saham Perusahaan                 

ngan nilai transaksi 

(Empat puluh tujuh Miliar 

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

adalah 

jo. 

yang 

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

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



 

(1) 
pengambilalihan saham sebagaimana dimaksud dalam Pasal 

penggabungan, peleburan atau pengambilalihan tersebut.
(2) 

penju

 

Jo. Pasal 5 PP No. 57/2010 yang berbunyi:

(1) 

(2) 

(3) 

(4) 
pada ayat (2) dan (3) dihitung berdasarkan penjumlahan nilai 

Penjelasan Pasal:
(1) 
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Penggabungan atau peleburan badan usaha, atau 
pengambilalihan saham sebagaimana dimaksud dalam Pasal 
28 yang berakibat nilai aset da
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, ata
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 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 kewajiban 
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.  --------------------------------

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, 

lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 
penggabungan, peleburan atau pengambilalihan tersebut. ------ 
Ketentuan tentang penetapan nilai aset dan atau nilai 

alan 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 

is Penggabungan Badan Usaha, Peleburan 
Badan Usaha, Pengambilalihan saham perusahaan.  ---------- 
Jumlah tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri 

------------------------------------------------------------------- 
2.500.000.000.000,00 (dua triliun 

lima ratus miliar rupiah); dan/atau  ------------------------- 
njualan 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 

0 (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:  ------------------------------- 

Badan Usaha hasil Penggabungan, atau Badan Usaha 
au Badan Usaha yang mengambilalih 

saham perusahaan lain dan Badan Usaha yang 
------------------------------------------------ 

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

dan Usaha yang mengambilalih 
saham perusahaan lain dan Badan Usaha yang 

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

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

Penggabungan atau peleburan badan usaha, atau 
pengambilalihan saham sebagaimana dimaksud dalam Pasal 

n atau nilai penjualannya 
melebihi jumlah tertentu, wajib diberitahukan kepada Komisi, 

lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 
  

Ketentuan tentang penetapan nilai aset dan atau nilai 
alan serta tata cara pemberitahuan sebagaimana 

dimaksud dalam ayat (1), diatur dalam Peraturan Pemerintah.  

  
  
  

  

u 
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 

is Penggabungan Badan Usaha, Peleburan 
  

Jumlah tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri 
  

2.500.000.000.000,00 (dua triliun 
  

5.000.000.000.000,00 (lima 
  

Bagi Pelaku Usaha di bidang Perbankan kewajiban 
menyampaikan pemberitahuan secara tertulis sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) berlaku jika nilai aset melebihi            

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

  
Badan Usaha hasil Penggabungan, atau Badan Usaha 

au Badan Usaha yang mengambilalih 
saham perusahaan lain dan Badan Usaha yang 

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

dan Usaha yang mengambilalih 
saham perusahaan lain dan Badan Usaha yang 

  
  
  



 

(2) 

(3) 
(4) 

3. Tentang Pengambilalihan Saham 

(“PT ATU”) 

3.1. Bahwa Terlapor

saham terhadap 

(vide bukti

3.2. Berdasarkan 

95% (

Rp. 47.500.000.000,

rupiah) 

3.3. Bahwa komposisi pemegang saham 

Pengambilalihan Saham oleh Ter

I2); --------------------------------

3.3.1.
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 Huruf a  --------------------------------
Dalam hal salah satu pihak yang melakukan Penggabungan 
Badan Usaha, Peleburan Badan Usaha, atau 
Pengambilalihan saham perusa
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 denga
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 p

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.  --------------------------------

Pengambilalihan Saham PT 

(“PT ATU”) oleh Terlapor --------------------------------

Bahwa Terlapor melakukan akuisisi

saham terhadap PT ATU pada tanggal

bukti C9); --------------------------------

Berdasarkan fakta persidangan, Terlapor

(sembilan puluh lima persen

Rp. 47.500.000.000,- (empat puluh tujuh 

upiah) dari total saham milik PT ATU

Bahwa komposisi pemegang saham 

Pengambilalihan Saham oleh Terlapor sebagai berikut

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

3.3.1. Bahwa komposisi pemegang saham 

terjadinya pengambilalihan saham oleh Terlapor adalah 

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

SALINAN 

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

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

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

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 
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 

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

PT Asuransi Takaful Umum

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

melakukan akuisisi/transaksi pengambilalihan

pada tanggal 8 Januari 2018

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

fakta persidangan, Terlapor mengambilalih 

ima persen) saham senilai 

mpat puluh tujuh miliar lima ratus juta 

ATU (vide bukti I2); ----------------

Bahwa komposisi pemegang saham PT ATU sebelum dan sesudah 

lapor sebagai berikut (vide bukti

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

Bahwa komposisi pemegang saham PT ATU sebelum 

terjadinya pengambilalihan saham oleh Terlapor adalah 

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

  
Dalam hal salah satu pihak yang melakukan Penggabungan 
Badan Usaha, Peleburan Badan Usaha, atau 

haan 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 

  
  

n cara 
  
  
  
  
  
  

Pemilikan saham atau penguasaan suara lebih dari 
  

enguasaan 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 

  

l Umum       

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

/transaksi pengambilalihan 

8 Januari 2018              

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

  

                        

uta 

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

sebelum dan sesudah 

bukti 

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

sebelum 

terjadinya pengambilalihan saham oleh Terlapor adalah 

  



 

3.3.2.

3.3.3.
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3.3.1.1. PT Syarikat Takaful Indonesia 26.335 lembar 

saham atau 52,67 % kepemilikan saham

3.3.1.2. PT Asuransi Takaful Keluarga 23.540 lembar 

saham atau 47,08 % kepemilikan saham

3.3.1.3. Koperasi Karyawan Takaful 125 lembar saham 

atau 0,25 % kepemilikan saham

3.3.2. Bahwa pada tanggal 8 Januari 2018 telah terjadi 

pengambilalihan saham sebagai berikut

3.3.2.1. Bahwa saham PT ATU milik P

Indonesia sebesar 26.335 (

tiga ratus tiga puluh lima

dialihkan kepada Kospin JASA

3.3.2.2. Bahwa saham  PT ATU milik PT Asuransi Takaful 

Keluarga  sebesar 21.165 (

seratus enam puluh lim

dialihkan kepada Kospin JASA

3.3.2.3. Bahwa saham PT ATU yang dimiliki oleh  

PT Asuransi Takaful Keluarga sebesar 1

(seribu dua ratus lima puluh

kepada M. Andy Arslan Djunaid,S.E.

3174100507710001);

3.3.2.4. Bahwa saham PT ATU milik PT Asuransi Takaful 

Keluarga sebesar 1

lima) lembar saham kepada Bahroji (NIK 

3376010412600001); 

3.3.2.5. Bahwa saham PT ATU milik Koperasi Karyawan 

Takaful sebesar 125 (

lembar saham kepada Bah

3376010412600001);

3.3.3. Bahwa dengan demikian, setelah tanggal 8 Januari 2018, 

seluruh saham PT ATU sejumlah 50.0000 (

lembar saham dimiliki  oleh;

3.3.3.1. Bahwa Kospin JASA

(empat puluh tujuh ribu lima ratus

SALINAN 

PT Syarikat Takaful Indonesia 26.335 lembar 

saham atau 52,67 % kepemilikan saham; --------- 

aful Keluarga 23.540 lembar 

saham atau 47,08 % kepemilikan saham; --------- 

Koperasi Karyawan Takaful 125 lembar saham 

atau 0,25 % kepemilikan saham; -------------------  

pada tanggal 8 Januari 2018 telah terjadi 

pengambilalihan saham sebagai berikut; --------------------- 

PT ATU milik PT Syarikat Takaful 

Indonesia sebesar 26.335 (dua puluh enam ribu 

tiga ratus tiga puluh lima) lembar saham yang 

Kospin JASA; --------------------- 

PT ATU milik PT Asuransi Takaful 

sebesar 21.165 (dua puluh satu ribu 

seratus enam puluh lima) lembar saham yang 

Kospin JASA; --------------------- 

PT ATU yang dimiliki oleh  

PT Asuransi Takaful Keluarga sebesar 1.250 

seribu dua ratus lima puluh) lembar saham 

M. Andy Arslan Djunaid,S.E. (NIK 

3174100507710001); --------------------------------- 

am PT ATU milik PT Asuransi Takaful 

Keluarga sebesar 1.125 (seribu seratus dua puluh 

) lembar saham kepada Bahroji (NIK 

010412600001);  --------------------------------- 

Bahwa saham PT ATU milik Koperasi Karyawan 

sebesar 125 (seratus dua puluh lima) 

lembar saham kepada Bahroji (NIK 

3376010412600001); --------------------------------- 

dengan demikian, setelah tanggal 8 Januari 2018, 

PT ATU sejumlah 50.0000 (lima puluh ribu) 

; ------------------------------------ 

Kospin JASA memiliki sebanyak 47.500 

empat puluh tujuh ribu lima ratus) lembar saham 

PT Syarikat Takaful Indonesia 26.335 lembar 

  

aful Keluarga 23.540 lembar 

  

Koperasi Karyawan Takaful 125 lembar saham 

 

pada tanggal 8 Januari 2018 telah terjadi 

  

T Syarikat Takaful 

dua puluh enam ribu 

) lembar saham yang 

  

PT ATU milik PT Asuransi Takaful 

dua puluh satu ribu 

) lembar saham yang 

  

PT ATU yang dimiliki oleh            

250 

) lembar saham 

(NIK 

  

am PT ATU milik PT Asuransi Takaful 

seribu seratus dua puluh 

) lembar saham kepada Bahroji (NIK 

  

Bahwa saham PT ATU milik Koperasi Karyawan 

) 

roji (NIK 

  

dengan demikian, setelah tanggal 8 Januari 2018, 

) 

   

sebanyak 47.500 

r saham 



 

3.4. Bahwa atas pengambilalihan saham ters

Direktorat Merger menyampaikan surat kepada Terlapor terkait 

dengan 

tanggal 

3.5. Bahwa dalam Pasal 8 PP Nomor 57 Tahun 2010 

mengenai 

dalam Pasal 5 ayat (1) dan ayat (3) dilakukan dengan cara mengisi 

formulir yang telah ditetapkan oleh Komisi

3.6. Bahwa 

Usaha, dan Pengambilal

Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha No

2010 

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan (1) Formulir 
Pemberitahuan adalah pemberitahuan resmi yang wajib 
disampaikan oleh Pelaku Usaha kepada Komisi
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 
Penggabunga
Saham Perusahaan Yang Dapat Mengakibatkan Terjadinya Praktik 
Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.

(1)  Formulir Pemberitahuan terdiri atas: 

a.
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dengan nilai nominal Rp 47.500.000.000,

puluh tujuh miliar lima ratus juta rupiah

3.3.3.2. Bahwa M. Andy Arslan Djuna

sebanyak 1.250 (seribu dua ratus lima puluh

lembar saham dengan nilai nominal 

Rp. 1.250.000.000 (

puluh juta rupiah); dan

3.3.3.3. Bahwa Bahroji memiliki sebanyak 1.250 (

dua ratus lima puluh

nominal Rp. 1.250.000.000 (

lima puluh juta rupiah

Bahwa atas pengambilalihan saham ters

Direktorat Merger menyampaikan surat kepada Terlapor terkait 

dengan Himbauan Pemberitahuan Akuisisi 

tanggal   7 Maret 2018 (vide bukti T10

Bahwa dalam Pasal 8 PP Nomor 57 Tahun 2010 

mengenai pemberitahuan secara tertulis sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 5 ayat (1) dan ayat (3) dilakukan dengan cara mengisi 

formulir yang telah ditetapkan oleh Komisi

Bahwa Formulir Pemberitahuan Penggabungan, Peleburan Badan 

Usaha, dan Pengambilalihan Saham Perusa

Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha No

 sebagai berikut; --------------------------------

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan (1) Formulir 
Pemberitahuan adalah pemberitahuan resmi yang wajib 
disampaikan oleh Pelaku Usaha kepada Komisi
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 Terjadinya Praktik 
Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.

  Pasal 2 

Formulir Pemberitahuan terdiri atas: 

a. Formulir Pemberitahuan Penggabungan Badan Us
M1);  --------------------------------

SALINAN 

dengan nilai nominal Rp 47.500.000.000,- (empat 

puluh tujuh miliar lima ratus juta rupiah); ---------- 

Bahwa M. Andy Arslan Djunaid memiliki 

seribu dua ratus lima puluh) 

lembar saham dengan nilai nominal 

Rp. 1.250.000.000 (satu miliar dua ratus lima 

; dan -------------------------------- 

Bahroji memiliki sebanyak 1.250 (seribu 

dua ratus lima puluh) lembar saham dengan nilai 

nominal Rp. 1.250.000.000 (satu miliar dua ratus 

lima puluh juta rupiah);-------------------------------- 

Bahwa atas pengambilalihan saham tersebut, KPPU melalui 

Direktorat Merger menyampaikan surat kepada Terlapor terkait 

Akuisisi kepada Terlapor pada 

T10); ---------------------------------

Bahwa dalam Pasal 8 PP Nomor 57 Tahun 2010 Ayat (1) mengatur

eritahuan 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 

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

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 

n 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 
----------------------------------------------------------------- 

empat 

  

memiliki 

) 

lembar saham dengan nilai nominal                  

tu miliar dua ratus lima 

  

seribu 

) lembar saham dengan nilai 

satu miliar dua ratus 

  

ebut, KPPU melalui 

Direktorat Merger menyampaikan surat kepada Terlapor terkait 

kepada Terlapor pada 

-  

mengatur 

eritahuan secara tertulis sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 5 ayat (1) dan ayat (3) dilakukan dengan cara mengisi 

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

Formulir Pemberitahuan Penggabungan, Peleburan Badan 

diatur dalam 

10 Tahun 

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

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan (1) Formulir 
Pemberitahuan adalah pemberitahuan resmi yang wajib 

, 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 

n atau Peleburan Badan Usaha dan Pengambilalihan 
Saham Perusahaan Yang Dapat Mengakibatkan Terjadinya Praktik 

  

 

aha (Form 
  



 

b 

c.

(2)  Formulir Pemberitahuan adalah sebagaimana tercantum dalam 
Lampiran Peraturan ini.

3.7. Bahwa atas surat da

menyampaikan pemberitahuan pengambilalihan saham secara 

resmi kepada KPPU pada tanggal 

3.8. Bahwa berdasarkan penghitungan hari kalender, pemberitahuan 

pengambilalihan saham perusahaa

diberitahukan kepada Komisi paling lambat pada tanggal 

19 Februari 2018

3.9. Bahwa

Pengambilalihan Saham 

Pengawas Persaingan 

2018 

4. Tentang Nilai Aset dan Nilai Penjualan Pengambilalihan Saham

4.1. Bahwa b

Penggabungan, Peleburan, 

diatur dalam Pasal 5 ayat (2) 

Nomor 57 Tahun 2010

4.2. Bahwa d

Tahun

dimaksud terdiri atas:

4.2.1.

4.2.2.

4.3. 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 
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 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 secara 

resmi kepada KPPU pada tanggal 16 Maret 2018

Bahwa berdasarkan penghitungan hari kalender, pemberitahuan 

pengambilalihan saham perusahaa

diberitahukan kepada Komisi paling lambat pada tanggal 

19 Februari 2018 (vide bukti T13); --------------------------------

Bahwa diperoleh bukti formulir Tanda Terima Pemberitahuan 

Pengambilalihan Saham PT ATU o

Pengawas Persaingan Usaha secara resmi

2018 dengan nomor register A1 11 18

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)

Bahwa dalam Pasal 5 ayat (2) Peraturan 

Tahun 2010, jumlah/batasan nilai tertentu sebagaimana 

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

4.2.1. Nilai aset sebesar Rp2.500.000.000.000,00 (

lima ratus miliar rupiah); dan/atau

4.2.2. Nilai penjualan sebesar Rp5.000.000.000.000,00 (

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

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 

SALINAN 

Formulir Pemberitahuan Peleburan Badan Usaha (Form K1); 

Formulir Pemberitahuan Pengambilalihan Saham 
------------------------------------------- 

Formulir Pemberitahuan adalah sebagaimana tercantum dalam 
-----------------------------------------------  

ri Direktorat Merger KPPU tersebut, Terlapor 

menyampaikan pemberitahuan pengambilalihan saham secara 

16 Maret 2018 (vide bukti T11); -

Bahwa berdasarkan penghitungan hari kalender, pemberitahuan 

pengambilalihan saham perusahaan PT ATU seharusnya 

diberitahukan kepada Komisi paling lambat pada tanggal 

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

Tanda Terima Pemberitahuan 

PT ATU oleh Terlapor kepada Komisi 

secara resmi pada tanggal 16 Maret 

11 18 (vide bukti C24). --------------

Nilai Aset dan Nilai Penjualan Pengambilalihan Saham -------

atasan nilai untuk melakukan pemberitahuan

Pengambilalihan Saham sebagaimana 

dan ayat (4) Peraturan Pemerintah 

bukti I2).  ----------------------------------

al 5 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 57 

/batasan nilai tertentu sebagaimana 

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

aset sebesar Rp2.500.000.000.000,00 (dua triliun 

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

Nilai penjualan sebesar Rp5.000.000.000.000,00 (lima 

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

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 

Formulir Pemberitahuan Peleburan Badan Usaha (Form K1);  

Formulir Pemberitahuan Pengambilalihan Saham 
  

Formulir Pemberitahuan adalah sebagaimana tercantum dalam 
 

ri Direktorat Merger KPPU tersebut, Terlapor 

menyampaikan pemberitahuan pengambilalihan saham secara 

-  

Bahwa berdasarkan penghitungan hari kalender, pemberitahuan 

seharusnya 

diberitahukan kepada Komisi paling lambat pada tanggal           

-------  

Tanda Terima Pemberitahuan 

epada Komisi 

16 Maret 

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

-------  

pemberitahuan 

sebagaimana 

Peraturan Pemerintah 

--  

Nomor 57 

/batasan nilai tertentu sebagaimana 

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

dua triliun 

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

lima 

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

Dalam penjelasan Pasal 5 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 

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 a

persen) 

rata nilai aset 3 (tiga) tahun terakhir.

Huruf b

Cara perhitungan nilai penjualan sama dengan cara perhitungan 

nilai aset

4.4. Bahwa d

Tahun

dimaksud pada ayat (2) dihitung berdasarkan penjumlahan nilai 

aset dan/atau nilai penjualan dari:

4.4.1.

4.4.2.

4.5. Bahwa n

atau 

penjualan dan/atau 

penjumlahan

yang te

Penggabungan, Peleburan, dan Pengambilalihan ditambah dengan 

nilai penjualan dan/atau 

yang secara langsung maupun tidak langsung mengendalikan 

atau dikendalikan oleh Badan Usaha yang melakukan 

Penggabungan, Peleburan, dan Pengambilalihan sebagaimana 

diatur dalam Peraturan Komisi No

4.6. Bahwa 

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 

bersangkutan secara vertikal, yaitu induk perusahaan sampai 
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dengan nilai aset tahun sebelumnya sebesar 30% 

persen) 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. --------------------------------

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

4.4.1. Badan Usaha Hasil Penggabungan, atau Badan Usaha 

Hasil Peleburan, atau Badan Usaha yang mengambilalih 

saham perusahaan lain dan Badan Usaha yang 

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

4.4.2. 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

penjumlahan nilai penjualan dan/atau 

yang telah diaudit dari masing-masing pihak yang melakukan 

Penggabungan, Peleburan, dan Pengambilalihan ditambah dengan 

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 Pengambilalihan sebagaimana 

diatur dalam Peraturan Komisi Nomor

Bahwa nilai aset dan/atau nilai penjuala

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 

angkutan secara vertikal, yaitu induk perusahaan sampai 

SALINAN 

set tahun sebelumnya sebesar 30% (tiga puluh 

atau lebih, maka nilai asetnya dihitung berdasarkan rata 

rata nilai aset 3 (tiga) tahun terakhir. -------------------------------------

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

Cara perhitungan nilai penjualan sama dengan cara perhitungan 

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

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 

leburan, 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 

Usaha Hasil Penggabungan, Badan Usaha Hasil 

n, 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, 

tetapi juga nilai aset dan/atau nilai penjualan dari perusahaan

yang terkait secara langsung dengan perusahaan yang 

angkutan secara vertikal, yaitu induk perusahaan sampai 

(tiga puluh 

atau lebih, maka nilai asetnya dihitung berdasarkan rata 

-----  

--------  

Cara perhitungan nilai penjualan sama dengan cara perhitungan 

------  

57 

ilai aset dan/atau nilai penjualan sebagaimana 

dimaksud pada ayat (2) dihitung berdasarkan penjumlahan nilai 

-------  

Badan Usaha Hasil Penggabungan, atau Badan Usaha 

leburan, 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 

Usaha Hasil Penggabungan, Badan Usaha Hasil 

n, atau Badan Usaha yang mengambilalih saham 

--------  

aset hasil Penggabungan 

atau Pengambilalihan adalah jumlah nilai 

berdasarkan 

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 

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

n tidak hanya meliputi 

nilai aset dan/atau nilai penjualan dari perusahaan yang 

, 

perusahaan 

yang terkait secara langsung dengan perusahaan yang 

angkutan secara vertikal, yaitu induk perusahaan sampai 



 

dengan Badan Usaha Induk Tertinggi dan anak perusahaan 

sampai dengan anak perusahaan yang paling bawah sebagaimana 

diatur dalam Peraturan Komisi No

4.7. Bahwa n

yang dihitung 

anak perusahaan. Hal ini dikarenakan secara ekonomi, nilai 

anak perusahaan merupakan nilai aset dari induk perusahaan 

sebagaimana diatur dalam Peraturan Kom

Nomor

4.8. 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 Indonesia (tidak 

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 seluruh anak perusahaan secara langsung 

atau tidak langsung dari Ba

sebagaimana diatur dalam Peraturan Komisi 

Nomor

4.9. Bahwa 

anggota yang tersebar di seluruh propinsi Jawa, Lampung dan 

Bali (vide 

4.10. Bahwa asset 

(Dana Pihak Ketiga/DPK) gedung dan tanah.

Kospin JASA

JASA 

Penjualan 

 

Nilai Asset (Rp) 
Nilai Penjualan (Rp)

4.11. Bahwa 

yang 

Kospin JASA

PT Asuransi Jiwa Syariah Jasa Mita Abadi, Tbk (PT JMA, Tbk)

 
Nilai Asset (Rp) 
Nilai Penjualan (Rp)
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dengan Badan Usaha Induk Tertinggi dan anak perusahaan 

sampai dengan anak perusahaan yang paling bawah sebagaimana 

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 Kom

mor 2 Tahun 2013. --------------------------------

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 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 

sebagaimana diatur dalam Peraturan Komisi 

mor 2 Tahun 2013. --------------------------------

Bahwa Kospin JASA memiliki lebih dari 200.000 (dua ratus ribu) 

anggota yang tersebar di seluruh propinsi Jawa, Lampung dan 

vide bukti B10 ); --------------------------------

Bahwa asset Kospin JASA berupa modal sendiri, modal simpanan 

(Dana Pihak Ketiga/DPK) gedung dan tanah.

Kospin JASA adalah DPK. Sedangkan nilai penjualan 

 didasarkan pada nilai simpan pinjam. Nilai asset dan 

Penjualan Kospin JASA tahun 2015

2015 

4.544.168.660.922 5.767.849.478.497
Nilai Penjualan (Rp) 357.741.478.777 462.819.502.657

Bahwa Nilai asset dan nilai penjualan perusahaan

yang dikendalikan secara langsung maupun tidak langsung oleh 

Kospin JASA adalah sebagai berikut

PT Asuransi Jiwa Syariah Jasa Mita Abadi, Tbk (PT JMA, Tbk)

2015 
 66.597.647.906 68.318.397.903

Penjualan (Rp) 4.277.273.216 8.288.643.330

SALINAN 

dengan Badan Usaha Induk Tertinggi dan anak perusahaan 

sampai dengan anak perusahaan yang paling bawah sebagaimana 

mor 2 Tahun 2013. ----------------

njualan Badan Usaha Tertinggi 

nilai aset dan/atau nilai penjualan seluruh 

anak perusahaan. Hal ini dikarenakan secara ekonomi, nilai aset 

anak perusahaan merupakan nilai aset dari induk perusahaan 

sebagaimana diatur dalam Peraturan Komisi 

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

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 Indonesia (tidak 

aik 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 

dan Usaha Induk Tertinggi 

sebagaimana diatur dalam Peraturan Komisi 

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

memiliki lebih dari 200.000 (dua ratus ribu) 

anggota yang tersebar di seluruh propinsi Jawa, Lampung dan 

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

berupa modal sendiri, modal simpanan 

(Dana Pihak Ketiga/DPK) gedung dan tanah. Sebagian besar asset 

adalah DPK. Sedangkan nilai penjualan Kospin 

didasarkan pada nilai simpan pinjam. Nilai asset dan 

tahun 2015-2017 sebagai berikut:  ---------

2016 2017 

5.767.849.478.497 6.428.281.480.786
462.819.502.657 498.306.150.280

Nilai asset dan nilai penjualan perusahaan-perusahaan 

secara langsung maupun tidak langsung oleh 

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

PT Asuransi Jiwa Syariah Jasa Mita Abadi, Tbk (PT JMA, Tbk) 

2016 2017 
68.318.397.903 166.304.171.123 
8.288.643.330 40.220.126.438 

dengan Badan Usaha Induk Tertinggi dan anak perusahaan 

sampai dengan anak perusahaan yang paling bawah sebagaimana 

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

njualan Badan Usaha Tertinggi 

atau nilai penjualan seluruh 

aset 

anak perusahaan merupakan nilai aset dari induk perusahaan 

isi                          

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

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 Indonesia (tidak 

aik 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 

dan Usaha Induk Tertinggi 

sebagaimana diatur dalam Peraturan Komisi                         

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

memiliki lebih dari 200.000 (dua ratus ribu) 

anggota yang tersebar di seluruh propinsi Jawa, Lampung dan 

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

berupa modal sendiri, modal simpanan 

ian besar asset 

Kospin 

didasarkan pada nilai simpan pinjam. Nilai asset dan 

---------  

6.428.281.480.786 
498.306.150.280 

rusahaan 

secara langsung maupun tidak langsung oleh 

----  

 
 



 

 
Nilai Asset (Rp) 
Nilai Penjualan (Rp)

 
Nilai Asset (Rp) 
Nilai Penjualan (Rp)

 
Nilai Asset (Rp) 
Nilai Penjualan (Rp)

4.12. Bahwa 

Tertinggi (BUIT) sebagai berikut ;

4.13. Bahwa 

nilai penjualan 3 (

dinyatakan dalam rupiah adalah: 

Perusahaan 

Kospin JASA 

Perusahaan 

Kospin JASA 

4.14. Bahwa

terakhir dari PT ATU yang dinyatakan dalam rupiah adalah 

sebagai berikut: 

Total

Aset

Penjualan

PT ASURANSI JIWA 
SYARIAH JASA 

MITRA ABADI, Tbk
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PT Jasa Capital Asset Management (PT JCAM)

2015 
 13.750.855.103 12.720.334.917

Nilai Penjualan (Rp) (8.007.469.925) 1.504.150.500
 

PT Gadai Syariah

2015 
- 

Nilai Penjualan (Rp) - 
 

PT Perintis Jasa Grafika

2015 
 4.342.314.400 4.365.137.440

Nilai Penjualan (Rp) 3.059.562.970 3.146.067.901

wa Skema Kospin JASA sampai 

Tertinggi (BUIT) sebagai berikut ; --------------------------------

 

 

 

 

 

 

Bahwa Majelis Komisi memperoleh fakta 

nilai penjualan 3 (tiga) tahun terakhir dari 

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

Nilai Aset (Rp)
2015 2016

4.628.859.478.331 5.853.253.348.757
 

Nilai Penjualan (Rp)
2015 2016

357.070.845.038 475.758.364.388

Bahwa total nilai aset dan/atau n

terakhir dari PT ATU yang dinyatakan dalam rupiah adalah 

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

PT ATU

Total 2015 

Aset 212.872.148.121 133.494.497.646

Penjualan 107.871.594.904 73.419.284.584

KOSPIN JASA

PT ASURANSI JIWA 
SYARIAH JASA 

MITRA ABADI, Tbk

PT Jasa Capital 
Asset 

Management

PT Gadai 

SALINAN 

PT Jasa Capital Asset Management (PT JCAM) 

2016 2017 
12.720.334.917 30.466.622.696 
1.504.150.500 4.721.973.076 

Gadai Syariah 

2016 2017 
- - 
- - 

PT Perintis Jasa Grafika 

2016 2017 
4.365.137.440 4.300.641.292 
3.146.067.901 2.958.910.282 

sampai dengan Badan Usaha Induk 

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

Majelis Komisi memperoleh fakta total nilai aset dan/atau 

) tahun terakhir dari Kospin JASA yang 

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

Nilai Aset (Rp) 
2016 2017 

5.853.253.348.757 6.629.352.915.897 

Nilai Penjualan (Rp) 
2016 2017 

475.758.364.388 546.207.160.076 

nilai aset dan/atau nilai penjualan 3 (tiga) tahun 

terakhir dari PT ATU yang dinyatakan dalam rupiah adalah 

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

PT ATU 

2016 2017 

133.494.497.646 92.548.304.614 

73.419.284.584 - 

KOSPIN JASA

PT Gadai 
Syariah

PT Perintis 
Jasa Grafika

 
 

 
 

Badan Usaha Induk 

---------  

nilai aset dan/atau 

yang 

--------  

 

tahun 

terakhir dari PT ATU yang dinyatakan dalam rupiah adalah 

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

 



 

4.15. Bahwa jika 

Nomor

dan/ 

Kospin JASA

4.16. Bahwa 

penjualan dan/at

penjualan dan/atau aset tahun sebelumnya tidak signifikan (tidak 

terdapat selisih lebih besar dari 30%) dari badan usaha 

pengambilalih (

4.17. Bahwa 

nilai aset tahun terakhir dengan nilai penjualan dan/atau aset 

tahun sebelumnya signifikan (terdapat selisih lebih besar dari 

30%) dari badan usaha yang diambilal

4.18. Bahwa dengan 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 penjualan dan/atau asetnya dihitung 

berdasarkan rata

tahun terakhir;

4.19. Bahwa rata rata nilai penjualan dan/atau asset 3 (tiga) tahun 

terakhir dari badan usaha yang diambilalih adalah:

Rata

4.20. Bahwa 

dan/atau aset hasil Pengambilalihan yang dihitung berdasarkan 

penjumlahan nilai penjualan dan/atau nilai asset

usaha pengambilalih 

dan/atau nilai asset rata rata 3 (tiga) tahun terakhir dari badan 

usaha yang diambil
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Bahwa jika mengacu pada Pasal 5 ayat (4) 

mor 57 Tahun 2010 huruf b, maka penjumlahan nilai aset 

 atau nilai penjualan dihitung dari aset dan/atau penjualan 

Kospin JASA dan PT ATU; --------------------------------

Bahwa Majelis Komisi memperoleh 

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 (Kospin JASA); --------------------------------

Perbedaan 2016-2017
Aset Penjualan

13.26 % 14.81 %

Bahwa Majelis Komisi perbedaan antara nilai penjualan dan/atau 

nilai aset tahun terakhir dengan nilai penjualan dan/atau aset 

tahun sebelumnya signifikan (terdapat selisih lebih besar dari 

30%) dari badan usaha yang diambilal

Perbedaan 2016-2017
Aset Penjualan

-30,67% 

Bahwa dengan 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 penjualan dan/atau asetnya dihitung 

berdasarkan rata-rata nilai penjualan dan/atau asset 3 (

tahun terakhir; --------------------------------

Bahwa rata rata nilai penjualan dan/atau asset 3 (tiga) tahun 

terakhir dari badan usaha yang diambilalih adalah:

Rata-rata 2015-2017 

Aset 118.540.492.
Penjualan 60.430.293.

Bahwa Majelis Komisi memperoleh fakta 

dan/atau aset hasil Pengambilalihan yang dihitung berdasarkan 

penjumlahan nilai penjualan dan/atau nilai asset

usaha pengambilalih tahun terakhir dengan nilai penjualan 

dan/atau nilai asset rata rata 3 (tiga) tahun terakhir dari badan 

usaha yang diambil alih adalah: --------------------------------

SALINAN 

asal 5 ayat (4) Peraturan Pemerintah

huruf b, maka penjumlahan nilai aset 

atau nilai penjualan dihitung dari aset dan/atau penjualan 

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

Majelis Komisi memperoleh perbedaan antara nilai 

au nilai aset tahun terakhir dengan nilai 

penjualan dan/atau aset tahun sebelumnya tidak signifikan (tidak 

terdapat selisih lebih besar dari 30%) dari badan usaha 

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

2017 
Penjualan 
14.81 % 

perbedaan antara nilai penjualan dan/atau 

nilai aset tahun terakhir dengan nilai penjualan dan/atau aset 

tahun sebelumnya signifikan (terdapat selisih lebih besar dari 

30%) dari badan usaha yang diambilalih (PT ATU); --------------------

2017 
Penjualan 

-100% 

Bahwa dengan 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 penjualan dan/atau asetnya dihitung 

rata nilai penjualan dan/atau asset 3 (tiga) 

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

Bahwa rata rata nilai penjualan dan/atau asset 3 (tiga) tahun 

terakhir dari badan usaha yang diambilalih adalah: ------------------

PT ATU 

118.540.492.127 
430.293.163 

Majelis Komisi memperoleh fakta nilai gabungan penjualan 

dan/atau aset hasil Pengambilalihan yang dihitung berdasarkan 

penjumlahan nilai penjualan dan/atau nilai asset dari badan 

tahun terakhir dengan nilai penjualan 

dan/atau nilai asset rata rata 3 (tiga) tahun terakhir dari badan 

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

emerintah 

huruf b, maka penjumlahan nilai aset 

atau nilai penjualan dihitung dari aset dan/atau penjualan 

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

perbedaan antara nilai 

au nilai aset tahun terakhir dengan nilai 

penjualan dan/atau aset tahun sebelumnya tidak signifikan (tidak 

terdapat selisih lebih besar dari 30%) dari badan usaha 

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

perbedaan antara nilai penjualan dan/atau 

nilai aset tahun terakhir dengan nilai penjualan dan/atau aset 

tahun sebelumnya signifikan (terdapat selisih lebih besar dari 

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

Bahwa dengan 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 penjualan dan/atau asetnya dihitung 

) 

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

Bahwa rata rata nilai penjualan dan/atau asset 3 (tiga) tahun 

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

nilai gabungan penjualan 

dan/atau aset hasil Pengambilalihan yang dihitung berdasarkan 

dari badan 

tahun terakhir dengan nilai penjualan 

dan/atau nilai asset rata rata 3 (tiga) tahun terakhir dari badan 

----------  



 

Batasan
Nilai
Aset

Penjualan

4.21. Bahwa Majelis Komisi berpendapat nilai aset dan

gabungan setelah Terlapor melakukan pengambilalihan saham 

PT ATU

penjualan

dengan ketentuan Pasal 29 ayat (1) Undang

Tahun 1999

5. Tentang Keterlambatan Pemberitahuan

5.1. Bahwa Pasal 5 ayat (1) P

2010 

Penggabungan Badan

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 t

yuridis Penggabungan Badan Usaha, Peleburan Badan Usaha, 

Pengambilalihan Saham  Perusahaan.

5.2. Bahwa jika salah satu pihak yang melakukan Penggabungan, 

Peleburan, dan Pengambilalihan adalah perseroan terbatas dan 

pihak lai

pemberitahuan dilakukan paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak 

tanggal ditandatanganinya pengesahan Penggabungan, Peleburan, 

dan Pengambilalihan oleh para pihak. Adapun tanggal 

pengesahaan adalah tanggal e

bergabung, melebur dan beralihnya kepemilikan 

perusahaan yang diambilalih 

ayat (2) huruf b 

5.3. Bahwa berdasarkan Akta Notaris 

Para Pemegang Saham

dihadapan Notaris Arry Supratno,S.H.,

menetapkan beberapa keputusan penting antara lain:

5.3.1.
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Batasan 
Nilai 

Kospin JASA PT. ATU

Aset 6.629.352.915.897 118.540.492.
Penjualan 546.207.160.076 60.430.293.

Bahwa Majelis Komisi berpendapat nilai aset dan

gabungan setelah Terlapor melakukan pengambilalihan saham 

ATU telah memenuhi batas minimal nilai aset dan nilai 

penjualan gabungan yang wajib dilaporkan kepada Komisi, 

dengan ketentuan Pasal 29 ayat (1) Undang

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

Tentang 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 

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.

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 Pengambilalihan oleh para pihak. Adapun tanggal 

pengesahaan adalah tanggal e

bergabung, melebur dan beralihnya kepemilikan 

perusahaan yang diambilalih sebagaimana diatur dalam 

ayat (2) huruf b Peraturan Komisi Nomor 

Bahwa berdasarkan Akta Notaris tentang Pernyataan Keputusan 

Para Pemegang Saham PT ATU Nomor 06 tanggal 

dihadapan Notaris Arry Supratno,S.H.,

menetapkan beberapa keputusan penting antara lain:

5.3.1. Bahwa saham PT ATU milik PT Syarikat Takaful 

Indonesia sebesar 26.335 (dua puluh enam 

SALINAN 

PT. ATU Hasil Penjumlahan

118.540.492.127 6.747.893.408.024
60.430.293.163 606.637.453.239

Bahwa Majelis Komisi berpendapat nilai aset dan nilai penjualan

gabungan setelah Terlapor melakukan pengambilalihan saham 

telah memenuhi batas minimal nilai aset dan nilai 

gabungan yang wajib dilaporkan kepada Komisi, sesuai 

dengan ketentuan Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 

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

Tentang Keterlambatan Pemberitahuan Kepada Komisi; --------------- 

eraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 

mengatur mengenai waktu pemberitahuan dimana 

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

anggal telah berlaku efektif secara 

yuridis Penggabungan Badan Usaha, Peleburan Badan Usaha, 

Pengambilalihan Saham  Perusahaan. ---------------------------------- 

Bahwa jika salah satu pihak yang melakukan Penggabungan, 

Peleburan, dan Pengambilalihan adalah perseroan terbatas dan 

n adalah perusahaan non-perseroan terbatas, maka 

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 saham di 

sebagaimana diatur dalam Pasal 2 

Peraturan Komisi Nomor 4 Tahun 2012. ----------- 

tentang Pernyataan Keputusan 

Nomor 06 tanggal 8 Januari 2018 

dihadapan Notaris Arry Supratno,S.H., telah memutuskan dan 

menetapkan beberapa keputusan penting antara lain: -------------- 

PT ATU milik PT Syarikat Takaful 

dua puluh enam ribu tiga ratus 

Hasil Penjumlahan 

6.747.893.408.024  
239 

penjualan 

gabungan setelah Terlapor melakukan pengambilalihan saham         

telah memenuhi batas minimal nilai aset dan nilai 

sesuai 

5 

--  

  

Tahun 

mengatur mengenai waktu pemberitahuan dimana 

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        

anggal telah berlaku efektif secara 

yuridis Penggabungan Badan Usaha, Peleburan Badan Usaha, 

  

Bahwa jika salah satu pihak yang melakukan Penggabungan, 

Peleburan, dan Pengambilalihan adalah perseroan terbatas dan 

perseroan terbatas, maka 

pemberitahuan dilakukan paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak 

tanggal ditandatanganinya pengesahan Penggabungan, Peleburan, 

dan Pengambilalihan oleh para pihak. Adapun tanggal 

fektif suatu badan usaha 

di 

Pasal 2 

  

tentang Pernyataan Keputusan 

8 Januari 2018 

telah memutuskan dan 

  

PT ATU milik PT Syarikat Takaful 

ribu tiga ratus 



 

5.3.2.

5.3.3.

5.3.4.

5.3.5.

5.4. Bahwa berdasarkan 

menyata

pengambilalihan saham 

8 Januari 2018, dengan komposisi 

JASA

2,5%,

5.5. Bahwa selanjutnya 

perseroan PT ATU 

RI yang disimpan di dalam 

berdasarkan Akta Notaris Nomor 06 tangga

hadapan Notaris Arry Supratno,S.H

5.6. Bahwa selanjutnya pada tanggal 26 Februari 2018

Keuangan (OJK)

S-87/NB.2/2018 tentang Persetujuan atas Perubahan 

Kepemil

5.7. Bahwa berdasarkan keterangan Terlapor

sidang Pemeriksaan Lanjutan menyatakan pada pokok

tanggal 26 Februari 2018, 

pengambilalihan saham PT ATU

Direksi PT ATU dijalankan oleh 

C21); 
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tiga puluh lima) lembar saham yang dialihkan kepada 

Kospin JASA; --------------------------------

5.3.2. Bahwa saham  PT ATU milik PT Asuransi Takaful 

Keluarga  sebesar 21.165 (

enam puluh lima) lembar saham yang dialihkan kepada 

Kospin JASA; --------------------------------

5.3.3. Bahwa saham PT ATU yang dimiliki oleh 

Takaful Keluarga sebesar 1

puluh) lembar saham kepada 

Djunaid,S.E. (NIK 3174100507710001);

5.3.4. Bahwa saham PT ATU milik PT Asuransi Takaful 

Keluarga sebesar 1.125 (seribu sera

lembar saham kepada Bahroji (NIK 3376010412600001); 

dan--------------------------------

5.3.5. Bahwa saham PT ATU milik Koperasi Karyawan Takaful 

sebesar 125 (seratus dua puluh lima

kepada Bahroji (NIK 3376010412600001)

Bahwa berdasarkan keterangan 

menyatakan pada pokoknya membenarkan telah terjadi 

pengambilalihan saham PT ATU oleh 

8 Januari 2018, dengan komposisi 

JASA (badan hukum) 95%, M. Andy Arslan Djunaid,

2,5%, dan H. Bahroji sebesar 2,5% (

Bahwa selanjutnya pada tanggal 10 Januari 2018 

perseroan PT ATU disampaikan ke Kementerian Hukum dan HAM 

RI yang disimpan di dalam Sistem Administrasi Badan Hukum 

berdasarkan Akta Notaris Nomor 06 tangga

hadapan Notaris Arry Supratno,S.H 

Bahwa selanjutnya pada tanggal 26 Februari 2018

euangan (OJK) memberikan persetujuan 

87/NB.2/2018 tentang Persetujuan atas Perubahan 

Kepemilikan Saham PT ATU (vide bukti C21);

Bahwa berdasarkan keterangan Terlapor

sidang Pemeriksaan Lanjutan menyatakan pada pokok

tanggal 26 Februari 2018, OJK

pengambilalihan saham PT ATU oleh 

Direksi PT ATU dijalankan oleh Kospin JASA

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

SALINAN 

) lembar saham yang dialihkan kepada 

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

PT ATU milik PT Asuransi Takaful 

sebesar 21.165 (dua puluh satu ribu seratus 

) lembar saham yang dialihkan kepada 

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

PT ATU yang dimiliki oleh PT Asuransi

Takaful Keluarga sebesar 1.250 (seribu dua ratus lima 

puluh) lembar saham kepada M. Andy Arslan 

(NIK 3174100507710001); --------------------- 

saham PT ATU milik PT Asuransi Takaful 

seribu seratus dua puluh lima) 

lembar saham kepada Bahroji (NIK 3376010412600001); 

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

Bahwa saham PT ATU milik Koperasi Karyawan Takaful 

seratus dua puluh lima) lembar saham 

kepada Bahroji (NIK 3376010412600001); ------------------ 

keterangan Saksi Achmad Masfuri 

kan pada pokoknya membenarkan telah terjadi 

PT ATU oleh Kospin JASA pada tanggal 

8 Januari 2018, dengan komposisi pemegang saham: Kospin 

M. Andy Arslan Djunaid, S.E. sebesar 

2,5% (vide bukti B3); -------------------- 

pada tanggal 10 Januari 2018 perubahan data 

ke Kementerian Hukum dan HAM 

stem Administrasi Badan Hukum 

berdasarkan Akta Notaris Nomor 06 tanggal 08 Januari 2018 di 

 (vide bukti C20); ---------------- 

Bahwa selanjutnya pada tanggal 26 Februari 2018, Otoritas Jasa 

memberikan persetujuan melalui Surat Nomor 

87/NB.2/2018 tentang Persetujuan atas Perubahan 

bukti C21); ------------------------- 

Bahwa berdasarkan keterangan Terlapor, Kospin JASA, dalam 

sidang Pemeriksaan Lanjutan menyatakan pada pokoknya bahwa 

OJK telah menyetujui proses 

oleh Kospin JASA, selanjutnya

Kospin JASA (vide bukti B10, 

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

) lembar saham yang dialihkan kepada 

  

PT ATU milik PT Asuransi Takaful 

dua puluh satu ribu seratus 

) lembar saham yang dialihkan kepada 

  

Asuransi 

250 (seribu dua ratus lima 

M. Andy Arslan 

  

saham PT ATU milik PT Asuransi Takaful 

) 

lembar saham kepada Bahroji (NIK 3376010412600001); 

  

Bahwa saham PT ATU milik Koperasi Karyawan Takaful 

) lembar saham 

  

mad Masfuri 

kan pada pokoknya membenarkan telah terjadi 

pada tanggal    

Kospin 

sebesar 

  

perubahan data 

ke Kementerian Hukum dan HAM 

stem Administrasi Badan Hukum 

di 

   

asa 

melalui Surat Nomor    

87/NB.2/2018 tentang Persetujuan atas Perubahan 

  

dalam 

bahwa 

menyetujui proses 

elanjutnya 

, 

  



 

5.8. Bahwa 

pemberitahuan secara tertulis kepada KPPU terkait 

pengambilalihan saham perusahaan PT ATU (

5.9. Bahwa berdasar

persidangan

tidak tahu 

pengambilalihan saham, dan 

untuk mengabaikan aturan KPPU (

5.10. Bahwa berdasarkan perhitungan 

pemberitahuan pengambilalihan saham perusahaan PT ATU 

seharusnya diberitahukan kepada Komisi paling lambat pada 

tanggal 19 Februari 2018;

Hari 
ke 

Tanggal/
Bulan

1 08 Jan 2018

2 09 Jan 2018

3 10 Jan 2018

4 11 Jan 2018

5 12 Jan 2018

6 15 Jan 2018

7 16 Jan 2018

8 17 Jan 2018

9 18 Jan 2018

10 19 Jan 2018

5.11. Bahwa 

melakukan pemberitahuan kepada KPPU selama 1

belas) hari kerja

5.12. Bahwa 

dimulai dari tanggal disahkannya perubahan data pers

PT ATU ke Kementerian Hukum dan

dalam Si

Notaris Nomor 06 tanggal 

Supratno,S.H 

C20); 

5.13. Bahwa berdasarkan 

perhitungan hari kalender 

saham perusahaan PT ATU 

Hari 
ke 

Tanggal/
Bulan

1 10 Jan 2018
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Bahwa pada tanggal 16 Maret 2018 

pemberitahuan secara tertulis kepada KPPU terkait 

pengambilalihan saham perusahaan PT ATU (

Bahwa berdasarkan keterangan Terlapor

persidangan yang menyatakan bahwa pada pokoknya 

tidak tahu harus wajib lapor kepada KPPU 

pengambilalihan saham, dan Terlapor

untuk mengabaikan aturan KPPU (v

Bahwa berdasarkan perhitungan Investigator

pemberitahuan pengambilalihan saham perusahaan PT ATU 

seharusnya diberitahukan kepada Komisi paling lambat pada 

tanggal 19 Februari 2018; --------------------------------

Tanggal/ 
Bulan 

 Hari 
ke 

Tanggal/ 
Bulan 

08 Jan 2018   11 22 Jan 2018

09 Jan 2018   12 23 Jan 2018

10 Jan 2018   13 24 Jan 2018

11 Jan 2018   14 25 Jan 2018

12 Jan 2018   15 26 Jan 2018

15 Jan 2018   16 29 Jan 2018

16 Jan 2018   17 30 Jan 2018

17 Jan 2018   18 31 Jan 2018

18 Jan 2018   19 01 Feb 2018

19 Jan 2018   20 02 Feb 2018

Bahwa Investigator menyatakan 

melakukan pemberitahuan kepada KPPU selama 1

belas) hari kerja; --------------------------------

Bahwa Majelis Komisi berpendapat, perhitungan keterlambatan 

dimulai dari tanggal disahkannya perubahan data pers

PT ATU ke Kementerian Hukum dan

dalam Sistem Administrasi Badan Hukum berdasarkan

Notaris Nomor 06 tanggal 8 Januari 2018

Supratno,S.H yaitu pada tanggal 10 Januari 2018 (

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

wa berdasarkan fakta persidangan, Majelis Komisi melakukan 

perhitungan hari kalender pemberitahuan pengambilalihan 

saham perusahaan PT ATU sebagai berikut:

Tanggal/ 
Bulan 

 Hari 
ke 

Tanggal/ 
Bulan 

10 Jan 2018   11 24 Jan 2018

SALINAN 

pada tanggal 16 Maret 2018 Kospin JASA melakukan 

pemberitahuan secara tertulis kepada KPPU terkait 

pengambilalihan saham perusahaan PT ATU (vide bukti C24); ----- 

kan keterangan Terlapor, Kospin JASA dalam 

bahwa pada pokoknya Terlapor

harus wajib lapor kepada KPPU dalam hal melakukan 

Terlapor tidak ada sedikit pun niat 

vide bukti B10); ------------------ 

Investigator terkait hari kalender 

pemberitahuan pengambilalihan saham perusahaan PT ATU 

seharusnya diberitahukan kepada Komisi paling lambat pada 

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

  Hari 
ke 

Tanggal/ 
Bulan 

22 Jan 2018   21 05 Feb 2018 

23 Jan 2018   22 06 Feb 2018 

24 Jan 2018   23 07 Feb 2018 

25 Jan 2018   24 08 Feb 2018 

an 2018   25 09 Feb 2018 

29 Jan 2018   26 12 Feb 2018 

30 Jan 2018   27 13 Feb 2018 

31 Jan 2018   28 14 Feb 2018 

01 Feb 2018   29 15 Feb 2018 

02 Feb 2018   30 19 Feb 2018 

Investigator menyatakan Kospin JASA terlambat 

melakukan pemberitahuan kepada KPPU selama 19 (sembilan

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

Majelis Komisi berpendapat, perhitungan keterlambatan 

dimulai dari tanggal disahkannya perubahan data perseroan 

PT ATU ke Kementerian Hukum dan HAM RI yang disimpan di 

stem Administrasi Badan Hukum berdasarkan Akta 

8 Januari 2018 di hadapan Notaris Arry 

pada tanggal 10 Januari 2018 (vide bukti 

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

fakta persidangan, Majelis Komisi melakukan 

pemberitahuan pengambilalihan 

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

  Hari 
ke 

Tanggal/ 
Bulan 

018   21 07 Feb 2018 

melakukan 

pemberitahuan secara tertulis kepada KPPU terkait 

  

dalam 

Terlapor 

melakukan 

tidak ada sedikit pun niat 

  

hari kalender 

pemberitahuan pengambilalihan saham perusahaan PT ATU 

seharusnya diberitahukan kepada Komisi paling lambat pada 

  

terlambat 

sembilan 

  

Majelis Komisi berpendapat, perhitungan keterlambatan 

eroan      

HAM RI yang disimpan di 

Akta 

di hadapan Notaris Arry 

bukti 

  

fakta persidangan, Majelis Komisi melakukan 

pemberitahuan pengambilalihan 

  



 

2 11 Jan 2018

3 12 Jan 2018

4 15 Jan 2018

5 16 Jan 2018

6 17 Jan 2018

7 18 Jan 2018

8 19 Jan 2018

9 22 Jan 2018

10 23 Jan 2018

5.14. Bahwa Majelis Komisi berpendapat 

pengambilalihan saham perusahaan PT ATU 

kepada 

5.15. Bahwa 

melakukan pemberitahuan kepada KPPU selama 1

hari kerja;

5.16. Bahwa sebagai catatan terdapat hari libur/tanggal merah pada 

tanggal 16 Februari 2018 yakni Tahun Baru Imlek;

5.17. Bahwa penghitungan 30 (

Keputusan Bersama Menteri Agama, Menteri Ketenagakerjaan, 

dan Menteri Pendayagunaan 

Birokrasi Republik Indonesia Nomor 707 Tahun 2017, Nomor 256 

Tahun 2017 dan Nomor 01/SKB/MENPAN

Hari Libur Nasional dan Cuti Bersama Tahun 2018;

5.18. Bahwa berdasarkan Surat Nomor 114/DC.2/S/III/2018 

tertanggal 

melalui 

JASA

Pengambilalihan (Akuisisi) saham PT 

kemudian di

16 Maret 2018 (

5.19. Bahwa 

tanggapannya atas L

tidak ada membantah maupun klarifikasi terkait dengan waktu 

pemberitahuan

5.20. Dengan demikian Majelis Komisi menilai Terlapor terlambat 

melakukan pemberitahuan akuisisi kepada KPPU selama 

17 (tujuh
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11 Jan 2018   12 25 Jan 2018

12 Jan 2018   13 26 Jan 2018

15 Jan 2018   14 29 Jan 2018

16 Jan 2018   15 30 Jan 2018

17 Jan 2018   16 31 Jan 2018

18 Jan 2018   17 01 Feb 2018

19 Jan 2018   18 02 Feb 2018

22 Jan 2018   19 05 Feb 2018

23 Jan 2018   20 06 Feb 2018

Bahwa Majelis Komisi berpendapat 

pengambilalihan saham perusahaan PT ATU 

kepada KPPU paling lambat pada tanggal 

Bahwa Majelis Komisi berpendapat 

melakukan pemberitahuan kepada KPPU selama 1

hari kerja; --------------------------------

ahwa sebagai catatan terdapat hari libur/tanggal merah pada 

tanggal 16 Februari 2018 yakni Tahun Baru Imlek;

Bahwa penghitungan 30 (tiga puluh

Keputusan Bersama Menteri Agama, Menteri Ketenagakerjaan, 

dan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi 

Birokrasi Republik Indonesia Nomor 707 Tahun 2017, Nomor 256 

Tahun 2017 dan Nomor 01/SKB/MENPAN

Hari Libur Nasional dan Cuti Bersama Tahun 2018;

Bahwa berdasarkan Surat Nomor 114/DC.2/S/III/2018 

tertanggal 7 Maret 2018, Komisi Pengawas Persaingan Usaha 

melalui Direktorat Merger telah mengingatkan 

JASA untuk melakukan Pemberitahuan kepada Komisi atas 

Pengambilalihan (Akuisisi) saham PT 

kemudian ditindaklanjuti dengan Surat

16 Maret 2018 (vide bukti T.3, C24);

Bahwa Kospin JASA pada pokoknya dalam persidangan maupun 

tanggapannya atas Laporan Keterlambatan Pemberitahuan (LKP) 

tidak ada membantah maupun klarifikasi terkait dengan waktu 

pemberitahuan (vide bukti T16); --------------------------------

Dengan demikian Majelis Komisi menilai Terlapor terlambat 

melakukan pemberitahuan akuisisi kepada KPPU selama 

ujuh belas) hari kerja. --------------------------------

SALINAN 

25 Jan 2018   22 08 Feb 2018 

26 Jan 2018   23 09 Feb 2018 

29 Jan 2018   24 12 Feb 2018 

30 Jan 2018   25 13 Feb 2018 

31 Jan 2018   26 14 Feb 2018 

01 Feb 2018   27 15 Feb 2018 

02 Feb 2018   28 19 Feb 2018 

05 Feb 2018   29 20 Feb 2018 

06 Feb 2018   30 21 Feb 2018 

Bahwa Majelis Komisi berpendapat seharusnya pemberitahuan 

pengambilalihan saham perusahaan PT ATU dilakukan Terlapor

paling lambat pada tanggal 21 Februari 2018; ------- 

Majelis Komisi berpendapat Kospin JASA terlambat 

melakukan pemberitahuan kepada KPPU selama 17 (tujuh belas) 

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

ahwa sebagai catatan terdapat hari libur/tanggal merah pada 

tanggal 16 Februari 2018 yakni Tahun Baru Imlek; ------------------ 

tiga puluh) hari kerja didasarkan pada 

Keputusan Bersama Menteri Agama, Menteri Ketenagakerjaan, 

Aparatur Negara dan Reformasi 

Birokrasi Republik Indonesia Nomor 707 Tahun 2017, Nomor 256 

Tahun 2017 dan Nomor 01/SKB/MENPAN-RB/09/2017 Tentang 

Hari Libur Nasional dan Cuti Bersama Tahun 2018; ----------------- 

Bahwa berdasarkan Surat Nomor 114/DC.2/S/III/2018 

7 Maret 2018, Komisi Pengawas Persaingan Usaha 

telah mengingatkan kepada Kospin 

untuk melakukan Pemberitahuan kepada Komisi atas 

Pengambilalihan (Akuisisi) saham PT ATU oleh Terlapor yang 

dengan Surat Balasan tertanggal 

); ------------------------------------ 

pada pokoknya dalam persidangan maupun 

aporan Keterlambatan Pemberitahuan (LKP) 

tidak ada membantah maupun klarifikasi terkait dengan waktu 

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

Dengan demikian Majelis Komisi menilai Terlapor terlambat 

melakukan pemberitahuan akuisisi kepada KPPU selama 

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

eritahuan 

dilakukan Terlapor 

  

terlambat 

) 

  

ahwa sebagai catatan terdapat hari libur/tanggal merah pada 

  

) hari kerja didasarkan pada 

Keputusan Bersama Menteri Agama, Menteri Ketenagakerjaan, 

Aparatur Negara dan Reformasi 

Birokrasi Republik Indonesia Nomor 707 Tahun 2017, Nomor 256 

RB/09/2017 Tentang 

  

Bahwa berdasarkan Surat Nomor 114/DC.2/S/III/2018 

7 Maret 2018, Komisi Pengawas Persaingan Usaha 

Kospin 

untuk melakukan Pemberitahuan kepada Komisi atas 

oleh Terlapor yang 

Balasan tertanggal         

  

pada pokoknya dalam persidangan maupun 

aporan Keterlambatan Pemberitahuan (LKP) 

tidak ada membantah maupun klarifikasi terkait dengan waktu 

  

Dengan demikian Majelis Komisi menilai Terlapor terlambat 

melakukan pemberitahuan akuisisi kepada KPPU selama           

  



 

6. Tentang Pengecualian dalam Pasal 50 huruf

Nomor 5 Tahun 1999

6.1. Berdasa

larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha tidak Sehat, 

dalam Pasal 50 huruf 

“yang dikecualikan dari ketentuan undang

(i) 

Penjelasan

Yang dimak

pelayanan 

masyarakat umum untuk pengadaan kebutuhan pokok, kebutuhan 

sarana produksi termasuk kredit 

untuk memasarkan dan mendistribusikan hasil produksi anggota 

yang tidak mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau 

persaingan usaha tidak sehat.

6.2. Bahwa 

Hukum Sdr.

pokoknya menyatakan (

6.2.1.

6.2.2.
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Pengecualian dalam Pasal 50 huruf

Nomor 5 Tahun 1999  --------------------------------

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 

larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha tidak Sehat, 

dalam Pasal 50 huruf (i) yang berbunyi 

yang dikecualikan dari ketentuan undang

 “Kegiatan usaha koperasi yang secara khusus b

untuk melayani anggotanya”

Penjelasan Pasal : 

Yang dimaksud dengan melayani anggotanya adalah member

pelayanan hanya kepada anggotanya dan bukan kepada 

masyarakat umum untuk pengadaan kebutuhan pokok, kebutuhan 

sarana produksi termasuk kredit dan bahan baku, serta pelayanan 

untuk memasarkan dan mendistribusikan hasil produksi anggota 

yang tidak mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau 

persaingan usaha tidak sehat. 

Bahwa dalam fakta persidangan diperoleh 

Hukum Sdr. Dr.Drs Paripurna Poerwoko Sugarda, S.H. yang pada 

pokoknya menyatakan (vide bukti B7);

6.2.1. Bahwa kegiatan yang dimaksud dalam pasal 50 huruf (i) 

Undang Undang Nomor 5 Tahun 1999 sudah dijelaskan 

secara sempit mengenai kegiatan

dikecualikan dan tidak dapat ditafsirkan secara meluas. 

Adapun kegiatan tersebut adalah kegiatan usaha koperasi 

secara khusus bertujuan untuk melayani anggotanya, 

melayani dalam hal sebagai berikut: 

pokok, kebutuhan sarana produksi termasuk kredit d

bahan baku, serta pelayanan untuk memasarkan dan 

mendistribusikan hasil produksi anggota

6.2.2. Bahwa yang dikecualikan dalam 

bukan badan koperasi secara mentah

pada kegiatan dari badan itu. Sepanjang kegiatan ma

dalam perbuatan yang dilarang, perjanjian yang dilarang 

atau posisi dominan, maka kegiatan yang dilakukan oleh 

koperasi tersebut tidak termasuk dalam pengecualian 

SALINAN 

Pengecualian dalam Pasal 50 huruf i Undang-Undang 

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

Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang 

larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha tidak Sehat, 

(i) yang berbunyi :  -------------------------------

yang dikecualikan dari ketentuan undang-undang ini adalah: ----- 

usaha koperasi yang secara khusus bertujuan 

”.   

ud dengan melayani anggotanya adalah memberi

hanya kepada anggotanya dan bukan kepada 

masyarakat umum untuk pengadaan kebutuhan pokok, kebutuhan 

dan bahan baku, serta pelayanan 

untuk memasarkan dan mendistribusikan hasil produksi anggota 

yang tidak mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau 

dalam fakta persidangan diperoleh keterangan dari Ahli 

Dr.Drs Paripurna Poerwoko Sugarda, S.H. yang pada 

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

egiatan yang dimaksud dalam pasal 50 huruf (i) 

5 Tahun 1999 sudah dijelaskan 

secara sempit mengenai kegiatan-kegiatan yang 

dan tidak dapat ditafsirkan secara meluas. 

Adapun kegiatan tersebut adalah kegiatan usaha koperasi 

secara khusus bertujuan untuk melayani anggotanya, 

melayani dalam hal sebagai berikut: pengadaan kebutuhan 

pokok, kebutuhan sarana produksi termasuk kredit dan 

bahan baku, serta pelayanan untuk memasarkan dan 

mendistribusikan hasil produksi anggota; -----------------------

ang dikecualikan dalam Pasal 50 huruf (i) adalah 

secara mentah-mentah akan tetapi 

pada kegiatan dari badan itu. Sepanjang kegiatan masuk 

dalam perbuatan yang dilarang, perjanjian yang dilarang 

atau posisi dominan, maka kegiatan yang dilakukan oleh 

koperasi tersebut tidak termasuk dalam pengecualian 

Undang 

  

tentang 

larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha tidak Sehat, 

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

  

ertujuan 

ud dengan melayani anggotanya adalah memberi 

hanya kepada anggotanya dan bukan kepada 

masyarakat umum untuk pengadaan kebutuhan pokok, kebutuhan 

dan bahan baku, serta pelayanan 

untuk memasarkan dan mendistribusikan hasil produksi anggota 

yang tidak mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau 

keterangan dari Ahli 

Dr.Drs Paripurna Poerwoko Sugarda, S.H. yang pada 

--  

egiatan yang dimaksud dalam pasal 50 huruf (i) 

5 Tahun 1999 sudah dijelaskan 

kegiatan yang 

dan tidak dapat ditafsirkan secara meluas. 

Adapun kegiatan tersebut adalah kegiatan usaha koperasi 

secara khusus bertujuan untuk melayani anggotanya, 

pengadaan kebutuhan 

an 

bahan baku, serta pelayanan untuk memasarkan dan 

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

adalah 

tetapi 

suk 

dalam perbuatan yang dilarang, perjanjian yang dilarang 

atau posisi dominan, maka kegiatan yang dilakukan oleh 

koperasi tersebut tidak termasuk dalam pengecualian 



 

6.2.3.

6.2.4.

6.3. Bahwa berdasarkan k

Siyaranamual pad

hanya memberikan pelayanan yang dikhususkan 

anggotanya maka 

akan tetapi jika koperasi 

perusahaan

harus melapor/notifikasi pada KPPU sesuai dengan

Undang

6.4. Bahwa kegiatan usaha 

dalam angka 1.5.3. Tentang Duduk Perkara

6.4.1.

6.4.2.

6.4.3.

6.5. Bahwa 

antara lain: 

dan/atau koperasi

dan tabungan dari anggota/calon anggota

serta anggotanya, membantu anggota/calon anggota dan/atau 

koperasi lain serta anggotanya dalam hal menyelenggarakan 

transaksi keuangan usahanya termasu

penerimaan uang, membantu anggota/calon anggota dan/atau 

koperasi lain serta anggotanya dalam hal menyelenggarakan 

usahanya melalui kerja sama dengan pihak ketiga, 

menyelenggarakan usaha de

perjanjian berd
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Pasal. Akan tetapi sepanjang kegiatan disebutkan dalam 

undang-undang maka masuk dalam Pen

6.2.3. Bahwa subjek hukum dari hukum 

adalah pelaku usaha termasuk koperasi sebagaimana 

dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999

6.2.4. Bahwa semua Koperasi masuk dalam pengecualian, hanya 

saja yang dikecualikan bukan bentuk badannya akan 

tetapi tindakannya. Ada tindakan yang dikecualikan dan 

ada badan yang dikecualikan. Tindakan selain yang 

dikecualikan tidak masuk dalam pengecualian meskipun 

berbentuk koperasi; --------------------------------

Bahwa berdasarkan keterangan Ahli Ekonomi, 

Siyaranamual pada pokoknya menyatakan apabila Koperasi

hanya memberikan pelayanan yang dikhususkan 

anggotanya maka masuk dalam pengecualian Pasal 50 huruf i, 

akan tetapi jika koperasi  melakuk

perusahaan dan mengubah struktur pasar

harus melapor/notifikasi pada KPPU sesuai dengan

ndang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 (

Bahwa kegiatan usaha Kospin JASA

dalam angka 1.5.3. Tentang Duduk Perkara

6.4.1. Kegiatan usaha terkait Simpanan dan Tabungan;

6.4.2. Kegiatan usaha terkait Pinjaman:

6.4.3. Kegiatan usaha jasa keuangan 

Bahwa berdasarkan AD-ART Kospin JASA

antara lain: memberi pinjaman kepada anggota/calon anggota

dan/atau koperasi lain serta anggotanya

dan tabungan dari anggota/calon anggota

serta anggotanya, membantu anggota/calon anggota dan/atau 

koperasi lain serta anggotanya dalam hal menyelenggarakan 

transaksi keuangan usahanya termasu

penerimaan uang, membantu anggota/calon anggota dan/atau 

koperasi lain serta anggotanya dalam hal menyelenggarakan 

usahanya melalui kerja sama dengan pihak ketiga, 

menyelenggarakan usaha dengan prinsip syariah sesuai den

perjanjian berdasarkan hukum Islam antara 

SALINAN 

Akan tetapi sepanjang kegiatan disebutkan dalam 

undang maka masuk dalam Pengecualian; ---------

Bahwa subjek hukum dari hukum persaingan usaha

termasuk koperasi sebagaimana 

Undang Nomor 5 Tahun 1999; ----------------

semua Koperasi masuk dalam pengecualian, hanya 

bukan bentuk badannya akan 

api tindakannya. Ada tindakan yang dikecualikan dan 

ada badan yang dikecualikan. Tindakan selain yang 

dikecualikan tidak masuk dalam pengecualian meskipun 

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

eterangan Ahli Ekonomi, Dr. Martin Daniel 

a pokoknya menyatakan apabila Koperasi

hanya memberikan pelayanan yang dikhususkan untuk 

pengecualian Pasal 50 huruf i, 

melakukan pengambilalihan saham 

dan mengubah struktur pasar, maka koperasi tetap 

harus melapor/notifikasi pada KPPU sesuai dengan ketentuan 

Nomor 5 Tahun 1999 (vide bukti B8); ---------------

Kospin JASA sebagaimana diuraikan 

dalam angka 1.5.3. Tentang Duduk Perkara di atas, meliputi: ------

rkait Simpanan dan Tabungan; ------------

Kegiatan usaha terkait Pinjaman: dan --------------------------

jasa keuangan dengan prinsip Syariah. -----

Kospin JASA mengatur usaha-usaha 

memberi pinjaman kepada anggota/calon anggota

lain serta anggotanya, menerima simpanan 

dan tabungan dari anggota/calon anggota dan/atau koperasi lain 

serta anggotanya, membantu anggota/calon anggota dan/atau 

koperasi lain serta anggotanya dalam hal menyelenggarakan 

transaksi keuangan usahanya termasuk pengiriman dan 

penerimaan uang, membantu anggota/calon anggota dan/atau 

koperasi lain serta anggotanya dalam hal menyelenggarakan 

usahanya melalui kerja sama dengan pihak ketiga, 

ngan prinsip syariah sesuai dengan 

kum Islam antara Kospin JASA dengan 

Akan tetapi sepanjang kegiatan disebutkan dalam 

---------  

persaingan usaha 

termasuk koperasi sebagaimana 

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

semua Koperasi masuk dalam pengecualian, hanya 

bukan bentuk badannya akan 

api tindakannya. Ada tindakan yang dikecualikan dan 

ada badan yang dikecualikan. Tindakan selain yang 

dikecualikan tidak masuk dalam pengecualian meskipun 

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

Dr. Martin Daniel 

a pokoknya menyatakan apabila Koperasi 

untuk 

pengecualian Pasal 50 huruf i, 

an saham 

rasi tetap 

ketentuan 

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

sebagaimana diuraikan 

------    

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

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

-----  

usaha 

memberi pinjaman kepada anggota/calon anggota 

, menerima simpanan 

dan/atau koperasi lain 

serta anggotanya, membantu anggota/calon anggota dan/atau 

koperasi lain serta anggotanya dalam hal menyelenggarakan 

k pengiriman dan 

penerimaan uang, membantu anggota/calon anggota dan/atau 

koperasi lain serta anggotanya dalam hal menyelenggarakan 

usahanya melalui kerja sama dengan pihak ketiga, 

n 

dengan 



 

anggota, calon anggota dan/atau koperasi lain serta anggotanya 

untuk penyimpanan dana dan pembiayaan kegiatan usaha 

(vide bukti T6);

6.6. Bahwa kegiatan 

atas adala

seharusnya

melayani anggota sebagai

Pasal 50 huruf (i)

6.7. Bahwa Majelis Komisi berpendapat kegiatan pengambilahan 

saham PT ATU 

usaha yang secara khusus 

huruf (i) Undang

6.8. Bahwa 

oleh 

Pengecualian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 huruf (i)

6.9. Bahwa dengan demikian, 

untuk memberitahukan 

PT ATU yang dilakukan

7. Tentang Pemenuhan Unsur Pasa

Tahun 1999 

57 Tahun 2010

7.1. Menimbang bahwa Pasal 29 Undang

1999 

(1) “Penggabungan atau Peleburan badan Usaha, atau 

pengambil

28 yang berakibat nilai asset dan atau nilai penjualannya 

melebihi jumlah tertentu, wajib memberitahukan kepada 

Komisi selambat

penggabungan, peleburan, atau pengamb

(2) “

penjualan serta tata cara 

dimaksud dalam ayat (1) diatur dalam Peraturan Pemerintah.

7.2. Bahwa unsur Pasal 29 Undang

adalah sebagai

 

- 101 - 

anggota, calon anggota dan/atau koperasi lain serta anggotanya 

untuk penyimpanan dana dan pembiayaan kegiatan usaha 

bukti T6); --------------------------------

Bahwa kegiatan usaha Kospin JASA

atas adalah usaha Simpanan dan Pinjaman. K

seharusnya merupakan kegiatan khusus yang 

melayani anggota sebagaimana diatur dalam pengecualian 

asal 50 huruf (i); --------------------------------

Bahwa Majelis Komisi berpendapat kegiatan pengambilahan 

saham PT ATU oleh Kospin JASA

usaha yang secara khusus diatur dalam pengecualian Pasal 50 

huruf (i) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999;

Bahwa Majelis Komisi berpendapat 

oleh Kospin JASA dalam perkara 

Pengecualian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 huruf (i)

Bahwa dengan demikian, Kospin JASA

untuk memberitahukan pengambilalihan saham (

PT ATU yang dilakukan kepada KPPU

Tentang Pemenuhan Unsur Pasal 29 Undang

Tahun 1999 jo. Pasal 5 Peraturan Pemerintah Nomor 

57 Tahun 2010  --------------------------------

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 pengamb

“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: --------------------------------

SALINAN 

anggota, calon anggota dan/atau koperasi lain serta anggotanya 

untuk penyimpanan dana dan pembiayaan kegiatan usaha 

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

Kospin JASA sebagaimana diuraikan di

usaha Simpanan dan Pinjaman. Kegiatan tersebut 

merupakan kegiatan khusus yang ditujukan untuk 

mana diatur dalam pengecualian 

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

Bahwa Majelis Komisi berpendapat kegiatan pengambilahan 

Kospin JASA bukan merupakan kegiatan 

diatur dalam pengecualian Pasal 50 

Undang Nomor 5 Tahun 1999; -----------------------

lis Komisi berpendapat pengambilahan saham PT ATU 

dalam perkara a quo tidak termasuk dalam 

Pengecualian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 huruf (i);  ----

Kospin JASA tetap memiliki kewajiban 

pengambilalihan saham (Akusisi) saham 

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

l 29 Undang-Undang Nomor 5 

. Pasal 5 Peraturan Pemerintah Nomor 

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

Menimbang bahwa Pasal 29 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 

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

“Penggabungan atau Peleburan badan Usaha, atau 

alihan saham sebagaimana dimaksud dalam pasal 

28 yang berakibat nilai asset dan atau nilai penjualannya 

melebihi jumlah tertentu, wajib memberitahukan kepada 

lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 

penggabungan, peleburan, atau pengambilalihan tersebut”  ----

penetapan nilai aset dan atau nilai 

penjualan serta tata cara pemberitahuan sebagaimana 

dimaksud dalam ayat (1) diatur dalam Peraturan Pemerintah. -

Undang Nomor 5 Tahun 1999

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

anggota, calon anggota dan/atau koperasi lain serta anggotanya 

untuk penyimpanan dana dan pembiayaan kegiatan usaha      

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

sebagaimana diuraikan di 

tersebut 

ditujukan untuk 

mana diatur dalam pengecualian      

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

Bahwa Majelis Komisi berpendapat kegiatan pengambilahan 

bukan merupakan kegiatan 

diatur dalam pengecualian Pasal 50 

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

pengambilahan saham PT ATU 

suk dalam 

----  

tetap memiliki kewajiban 

saham 

---   

Undang Nomor 5 

. Pasal 5 Peraturan Pemerintah Nomor                      

    

Undang Nomor 5 Tahun 

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

“Penggabungan atau Peleburan badan Usaha, atau 

alihan saham sebagaimana dimaksud dalam pasal 

28 yang berakibat nilai asset dan atau nilai penjualannya 

melebihi jumlah tertentu, wajib memberitahukan kepada 

lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 

----  

penetapan nilai aset dan atau nilai 

sebagaimana 

-  

Undang Nomor 5 Tahun 1999 

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



 

7.2.1.

7.2.2.

7.2.3.

7.3. Unsur Pengambilalihan Saham sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 

7.3.1.

7.3.2.

7.3.3.

7.3.4.

7.3.5.

7.3.6.
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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 menga

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”

7.3.3. Bahwa yang dimaksud peraturan pemerintah adalah 

Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2010

Penggabungan atau Peleburan Badan Usaha dan 

Pengambilalihan Saham Perusahaan yang 

Mengakibatkan terjadinya Praktik Monopoli dan 

Persaingan Usaha tidak Sehat;

7.3.4. Bahwa yang dimaksud dengan pengambilalihan 

berdasarkan Pasal 1 ayat 3 Peraturan Pemerintah Nomor 

57 Tahun 2010 adalah “perbuatan hukum  yan

oleh pelaku usaha untuk mengambilalih saham badan 

usaha yang mengakibatkan beralihnya pengendalian atas 

badan usaha tersebut. --------------------------------

7.3.5. Bahwa berdasarkan uraian pada 

butir 3, telah terjadi pengambilalihan saham 

Kospin JASA yang mengakibatkan beralihnya 

pengendalian atas PT ATU; --------------------------------

7.3.6. Bahwa dengan demikian unsur pengambilalihan saham 

Terpenuhi. --------------------------------

SALINAN 

Pengambilalihan Saham sebagaimana dimaksud 

Undang Nomor 5 Tahun 1999; -----

Unsur Nilai Aset atau Nilai Penjualan yang Melebihi 

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

Wajib Memberitahukan kepada Komisi Selambat-

hari; ---------------------------------

Unsur Pengambilalihan Saham sebagaimana dimaksud dalam 

Undang Nomor 5 Tahun 1999 ; ----------------------

Bahwa Pasal 28 ayat (2) menyatakan ”Pelaku usaha 

dilarang melakukan pengambilalihan saham perusahaan 

lain apabila tindakan tersebut dapat mengakibatkan 

terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha 

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

asal 28 ayat (3) menyatakan “Ketentuan lebih 

lanjut mengenai penggabungan atau peleburan badan 

usaha yang dilarang sebagaimana dimaksud dalam ayat 

enai pengambilalihan saham 

perusahaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) diatur 

dalam peraturan pemerintah”. ------------------------------------

Bahwa yang dimaksud peraturan pemerintah adalah 

Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2010 tentang 

Penggabungan atau Peleburan Badan Usaha dan 

ambilalihan Saham Perusahaan yang Dapat 

Mengakibatkan terjadinya Praktik Monopoli dan 

Persaingan Usaha tidak Sehat; ----------------------------------

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 ATU oleh 

yang mengakibatkan beralihnya 

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

Bahwa dengan demikian unsur pengambilalihan saham 

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

Pengambilalihan Saham sebagaimana dimaksud 

-----  

Unsur Nilai Aset atau Nilai Penjualan yang Melebihi 

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

-

-  

Unsur Pengambilalihan Saham sebagaimana dimaksud dalam 

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

Pelaku usaha 

dilarang melakukan pengambilalihan saham perusahaan 

kibatkan 

terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha 

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

“Ketentuan lebih 

lanjut mengenai penggabungan atau peleburan badan 

usaha yang dilarang sebagaimana dimaksud dalam ayat 

enai pengambilalihan saham 

perusahaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) diatur 

----  

Bahwa yang dimaksud peraturan pemerintah adalah 

tentang 

Penggabungan atau Peleburan Badan Usaha dan 

Dapat 

Mengakibatkan terjadinya Praktik Monopoli dan 

--  

Bahwa yang dimaksud dengan pengambilalihan 

berdasarkan Pasal 1 ayat 3 Peraturan Pemerintah Nomor 

g dilakukan 

oleh pelaku usaha untuk mengambilalih saham badan 

usaha yang mengakibatkan beralihnya pengendalian atas 

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

entang Hukum 

oleh 

yang mengakibatkan beralihnya 

-------   

Bahwa dengan demikian unsur pengambilalihan saham 

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



 

7.4. Unsur

Tertentu

7.4.1.

7.4.2.

7.4.3.

7.4.4.

7.4.5.

7.5. Unsur

Lambatnya 30 (

7.5.1.

7.5.2.
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Unsur Nilai Aset atau Nilai Penjualan yang Melebihi Jumlah 

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 Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2010 yang 

mengatur tentang penetapan nilai

penjualan serta tatacara pemberitahuan sebagaimana 

dimaksud di atas; --------------------------------

7.4.3. Bahwa Pasal 5 Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 

2010 mengatur nilai aset badan usaha hasil 

penggabungan atau peleburan atau pen

melebihi Rp2.500.000.000.000,00 (

miliar rupiah); atau nilai penjualan (

hasil penggabungan atau peleburan atau pengambilalihan 

melebihi Rp5.000.000.000.000,00 (

7.4.4. Bahwa berdasarkan uraian tentang hukum putusan ini, 

pengambilalihan saham PT 

berakibat nilai asset dan atau nilai penjualannya melebihi 

jumlah tertentu sebagaimana dimaksud di

7.4.5. Bahwa dengan demikian unsur nilai aset dan atau nilai 

penjualan yang melebihi jumlah tertentu 

nsur 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 Akta Notaris tentang Pernyata

Keputusan Para Pemegang Saham PT ATU Nomor 06 

SALINAN 

Nilai Aset atau Nilai Penjualan yang Melebihi Jumlah 

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

asal 29 ayat (2) Undang-Undang 

1999, ketentuan tentang penetapan nilai 

asset dan atau nilai penjualan serta tatacara 

pemberitahuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) 

diatur dalam Peraturan Pemerintah. --------------------------- 

Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2010 yang 

mengatur tentang penetapan nilai aset dan atau nilai 

penjualan serta tatacara pemberitahuan sebagaimana 

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

Bahwa Pasal 5 Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 

2010 mengatur nilai aset badan usaha hasil 

penggabungan atau peleburan atau pengambilalihan 

0.000,00 (dua triliun lima ratus 

nilai penjualan (omzet) badan usaha 

hasil penggabungan atau peleburan atau pengambilalihan 

melebihi Rp5.000.000.000.000,00 (lima triliun rupiah); ----- 

uraian tentang hukum putusan ini, 

gambilalihan saham PT ATU oleh Kospin JASA

berakibat nilai asset dan atau nilai penjualannya melebihi 

jumlah tertentu sebagaimana dimaksud di atas; ------------ 

Bahwa dengan demikian unsur nilai aset dan atau nilai 

penjualan yang melebihi jumlah tertentu Terpenuhi. -------

 kepada Komisi Selambat-

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

Bahwa berdasarkan Pasal 29 Undang-Undang Nomor 5 

Tahun 1999, penggabungan atau peleburan badan usaha, 

atau pengambilalihan saham yang dimaksud dalam Pasal 

lai aset dan atau nilai penjualannya 

melebihi jumlah tertentu, wajib diberitahukan kepada 

lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak 

tanggal penggabungan, peleburan, atau pengambilalihan 

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

Bahwa berdasarkan Akta Notaris tentang Pernyataan 

Keputusan Para Pemegang Saham PT ATU Nomor 06 

Nilai Aset atau Nilai Penjualan yang Melebihi Jumlah 

-------  

Undang 

1999, ketentuan tentang penetapan nilai 

asset dan atau nilai penjualan serta tatacara 

pemberitahuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) 

  

Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2010 yang 

aset dan atau nilai 

penjualan serta tatacara pemberitahuan sebagaimana 

  

Bahwa Pasal 5 Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 

2010 mengatur nilai aset badan usaha hasil 

gambilalihan 

dua triliun lima ratus 

) badan usaha 

hasil penggabungan atau peleburan atau pengambilalihan 

  

uraian tentang hukum putusan ini, 

Kospin JASA 

berakibat nilai asset dan atau nilai penjualannya melebihi 

  

Bahwa dengan demikian unsur nilai aset dan atau nilai 

-------  

-

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

Undang Nomor 5 

Tahun 1999, penggabungan atau peleburan badan usaha, 

atau pengambilalihan saham yang dimaksud dalam Pasal 

lai aset dan atau nilai penjualannya 

melebihi jumlah tertentu, wajib diberitahukan kepada 

) hari sejak 

tanggal penggabungan, peleburan, atau pengambilalihan 

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

an 

Keputusan Para Pemegang Saham PT ATU Nomor 06 



 

7.5.3.

7.5.4.

7.5.5.

7.5.6.

8. Tentang Pertimbangan

Majelis Komisi memper

berikut : --------------------------------

8.1. Menimbang 

Republik Indonesia Tahun 

perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasarkan atas 

asas kekeluargaan

bentuk perwujudan 

koperasi 

Indonesia

8.2. Sebagaimana 

yang memenuhi asas dan tujuan UUD 1945

Koperasi 

Rp 4.544.168.660.922

empat 
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tanggal 08 Januari 2018 dihadapan Notaris Arry 

Supratno,S.H., telah memutuskan pengambilalihan saham 

PT ATU oleh Kospin JASA (vide

7.5.3. Bahwa selanjutnya pada tanggal 10 Januari 2018 

perubahan data perseroan PT ATU disampaikan ke 

Kementerian Hukum dan HAM RI yang disimpan di dalam 

Sistem Administrasi Badan Hukum berdasarkan Akta 

Notaris Nomor 06 tanggal 08 Januari 2018 di hadapan 

Notaris Arry Supratno,S.H (vide 

7.5.4. Bahwa Majelis Komisi berpend

saham PT ATU oleh Kospin JASA

hukum pada tanggal 10 Januari 2018;

7.5.5. Bahwa berdasarkan uraian sebagaimana dimaksud pada 

butir 4 tentang hukum putusan ini, 

melakukan keterlambatan dalam melakukan 

pemberitahuan pengambilalihan selama 1

hari kerja; --------------------------------

7.5.6. Bahwa dengan demikian unsur 

kepada Komisi selambat-lambatnya 30 (

Terpenuhi. --------------------------------

Pertimbangan Majelis Komisi Sebelum Memutus

Majelis Komisi mempertimbangkan hal-hal yang meringankan sebagai 

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

Menimbang bahwa Pasal 33 Undang

Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) 

erekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasarkan atas 

asas kekeluargaan. Sehingga kop

bentuk perwujudan asas dan tujuan UU

koperasi merupakan bentuk usaha yang paling sesuai untuk 

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

Sebagaimana uraian angka 8.1, Terlapor 

yang memenuhi asas dan tujuan UUD 1945

Koperasi di Indonesia dengan aset terbesar

4.544.168.660.922,- (empat triliun lima ratus empat puluh 

empat miliar seratus enam puluh delapan juta enam ratus enam 

SALINAN 

tanggal 08 Januari 2018 dihadapan Notaris Arry 

Supratno,S.H., telah memutuskan pengambilalihan saham 

vide bukti C9); ---------------------

pada tanggal 10 Januari 2018 

rseroan PT ATU disampaikan ke 

Kementerian Hukum dan HAM RI yang disimpan di dalam 

stem Administrasi Badan Hukum berdasarkan Akta 

Notaris Nomor 06 tanggal 08 Januari 2018 di hadapan 

vide bukti C20); -------------------

Majelis Komisi berpendapat pengambilalihan 

Kospin JASA berlaku efektif secara 

10 Januari 2018; -------------------------

Bahwa berdasarkan uraian sebagaimana dimaksud pada 

tentang hukum putusan ini, Kospin JASA telah 

melakukan keterlambatan dalam melakukan 

emberitahuan pengambilalihan selama 17 (tujuh belas) 

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

dengan demikian unsur wajib memberitahukan 

lambatnya 30 (tiga puluh) hari

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

Majelis Komisi Sebelum Memutus; ------------- 

hal yang meringankan sebagai 

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

Undang-Undang Dasar Negara 

(UUD 1945) menyatakan bahwa 

erekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasarkan atas 

operasi merupakan salah satu 

asas dan tujuan UUD 1945. Dengan demikian 

bentuk usaha yang paling sesuai untuk 

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

erlapor merupakan badan usaha 

yang memenuhi asas dan tujuan UUD 1945. Terlapor merupakan 

dengan aset terbesar yaitu senilai

empat triliun lima ratus empat puluh 

seratus enam puluh delapan juta enam ratus enam 

tanggal 08 Januari 2018 dihadapan Notaris Arry 

Supratno,S.H., telah memutuskan pengambilalihan saham 

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

pada tanggal 10 Januari 2018 

rseroan PT ATU disampaikan ke 

Kementerian Hukum dan HAM RI yang disimpan di dalam 

stem Administrasi Badan Hukum berdasarkan Akta 

Notaris Nomor 06 tanggal 08 Januari 2018 di hadapan 

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

pengambilalihan 

berlaku efektif secara 

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

Bahwa berdasarkan uraian sebagaimana dimaksud pada 

telah 

melakukan keterlambatan dalam melakukan 

) 

 

wajib memberitahukan 

ari 

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

  

hal yang meringankan sebagai 

  

Negara 

bahwa 

erekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasarkan atas 

merupakan salah satu 

Dengan demikian 

bentuk usaha yang paling sesuai untuk 

----  

merupakan badan usaha 

. Terlapor merupakan 

yaitu senilai                         

empat triliun lima ratus empat puluh 

seratus enam puluh delapan juta enam ratus enam 



 

puluh ribu sembilan ratus sembil

2015 

Rp 84.690.817.409

sembilan puluh juta delapan ratus tujuh belas ribu empat ratus 

sembilan rupiah

jasa layanan s

pinjam yang dikelola. 

dengan mencetak

Rp 6.747.893.408.024,

tujuh 

delapan ribu dua puluh empat rupiah

Rp. 606.637.453.239,

puluh tujuh j

puluh sembilan rupiah

satu) 

8.3. Sesuai dengan amanat U

tentang UMKM, KPPU diamanatkan pula untuk

pengawasan kemitraan UMKM. Secara historis 

koperasi yang dibentuk 

pengusaha kecil dan menengah 

Dengan t

kesulita

mendapatkan pinjaman sebagai modal usaha

8.4. Terlapor

Rakyat (KUR) dengan

Dengan demikian 

rangka 

Pancasila “Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia”

menjalankan amanat perundang

8.4.1.

8.4.2.
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puluh ribu sembilan ratus sembilan puluh dua rupiah

 yang berasal dari produk jasa keuangan 

84.690.817.409,- (delapan puluh empat 

sembilan puluh juta delapan ratus tujuh belas ribu empat ratus 

sembilan rupiah)jasa keuangan lainnya, te

jasa layanan syariah. Juga terbesar

pinjam yang dikelola. Capaian ini dilanjutkan pada tahun 2017 

dengan mencetak total aset hingga lebih dari 

6.747.893.408.024,- (enam triliun tujuh ratus empat puluh 

tujuh miliar delapan ratus sembilan puluh tiga juta empat ratus 

delapan ribu dua puluh empat rupiah

Rp. 606.637.453.239,- (enam ratus 

puluh tujuh juta empat ratus lima puluh tiga

puluh sembilan rupiah) dengan jumlah

) kantor cabang di berbagai provinsi 

Sesuai dengan amanat Undang-Undang

tentang UMKM, KPPU diamanatkan pula untuk

pengawasan kemitraan UMKM. Secara historis 

koperasi yang dibentuk 45 tahun yang lalu, 

pengusaha kecil dan menengah 

Dengan tujuan adalah menyediakan solusi dalam mengatasi 

kesulitan pengusaha kecil dan menengah

mendapatkan pinjaman sebagai modal usaha

Terlapor merupakan koperasi pertama penyalur Kredit Usaha 

Rakyat (KUR) dengan seizin Otoritas

Dengan demikian Kospin JASA telah menjalankan kegiatan 

rangka mewujudkan pemerataan kesejahteraan sesuai Sila ke

Pancasila “Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia”

menjalankan amanat perundang-undangan

8.4.1. Keputusan Presiden Nomor

Komite Kebijakan Pembiayaan Bagi Usaha Mi

dan Menengah; --------------------------------

8.4.2. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 

2015 tentang Perubahan atas Keputusan Presiden Nomor 

14 Tahun 2015 Tentang Komite Kebijakan Pembiayaan 

Bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah

SALINAN 

an puluh dua rupiah) pada tahun 

produk jasa keuangan konvensional dan 

delapan puluh empat miliar enam ratus 

sembilan puluh juta delapan ratus tujuh belas ribu empat ratus 

jasa keuangan lainnya, termasuk didalamnya 

terbesar dalam jumlah dana simpan 

ini dilanjutkan pada tahun 2017 

set hingga lebih dari 

iliun tujuh ratus empat puluh 

delapan ratus sembilan puluh tiga juta empat ratus 

delapan ribu dua puluh empat rupiah) dengan total penjualan 

enam ratus enam miliar enam ratus tiga 

ratus lima puluh tiga ribu dua ratus tiga 

jumlah 131 (seratus tiga puluh 

berbagai provinsi di Indonesia; ----------------

ndang Nomor 20 Tahun 2008 

tentang UMKM, KPPU diamanatkan pula untuk melakukan tugas 

pengawasan kemitraan UMKM. Secara historis Terlapor adalah 

45 tahun yang lalu, oleh sekelompok 

pengusaha kecil dan menengah sebagai anggota-anggotanya. 

ujuan adalah menyediakan solusi dalam mengatasi 

n pengusaha kecil dan menengah (UKM) dalam 

mendapatkan pinjaman sebagai modal usaha; -------------------------

merupakan koperasi pertama penyalur Kredit Usaha 

Otoritas Jasa Keuangan (OJK). 

telah menjalankan kegiatan dalam 

mewujudkan pemerataan kesejahteraan sesuai Sila ke-5 

Pancasila “Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia” dan 

undangan: ---------------------------

mor 14 Tahun 2015 tentang

ayaan Bagi Usaha Mikro, Kecil, 

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

Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 

tas Keputusan Presiden Nomor 

14 Tahun 2015 Tentang Komite Kebijakan Pembiayaan 

an Menengah;  ----------------------

pada tahun 

dan 

enam ratus 

sembilan puluh juta delapan ratus tujuh belas ribu empat ratus 

rmasuk didalamnya 

dana simpan 

ini dilanjutkan pada tahun 2017 

set hingga lebih dari                                        

iliun tujuh ratus empat puluh 

delapan ratus sembilan puluh tiga juta empat ratus 

dengan total penjualan                   

enam ratus tiga 

ribu dua ratus tiga 

seratus tiga puluh 

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

20 Tahun 2008 

melakukan tugas 

adalah 

oleh sekelompok 

. 

ujuan adalah menyediakan solusi dalam mengatasi 

(UKM) dalam 

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

merupakan koperasi pertama penyalur Kredit Usaha 

. 

dalam 

5 

dan 

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

14 Tahun 2015 tentang 

kro, Kecil, 

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

Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 

tas Keputusan Presiden Nomor 

14 Tahun 2015 Tentang Komite Kebijakan Pembiayaan 

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



 

8.4.3.

8.4.4.

8.5. Terlapor

melaksanakan kegiatan 

dalam wujud pem

bantuan

8.6. Terlapor

menjalankan bidang usaha Keuangan syariah sebagai wujud 

komitmen mengembangkan ekonomi dan keuangan

Indonesia. Sesuai a

8.6.1.

8.6.2.

8.7. Menimbang bahwa Terlapor 

keberhasilan bagi 

8.8. Menimbang bahwa Terlapor tela

jasa keuangan (simpan, tabung, pinjam) sebagai alternatif bagi 

masyarakat selain jasa keuangan konvensional;

8.9. Menimbang bahwa Terlapor 

proses Sidang Majelis Komisi 

terjadi k

8.10. Menimbang bahwa Terlapor mengakui tidak mengetahui dalam 

pengambilalihan saham PT ATU wajib 

sekalipun demikian hal tersebut tidak mengurangi kewenangan 

KPPU untuk memproses hal tersebut;
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8.4.3. Peraturan Menteri Koordinator Bi

Republik Indonesia Selaku Ketua Komite Kebijakan 

Pembiayaan Bagi Usaha Mikro, Kecil, 

Nomor 11 Tahun 2017 tentang

Kredit Usaha Rakyat; --------------------------------

8.4.4. Peraturan Menteri Keuangan R

180/Pmk.05/2017 Tentang Tata Cara Pelaksanaan 

Subsidi Bunga/Subsidi Marjin Untuk Kredit Usaha 

Rakyat; --------------------------------

Terlapor dalam persidangan menyatakan bahwa secara rutin 

melaksanakan kegiatan Corporate Social Responsibility

dalam wujud pembangunan masjid, 

bantuan korban bencana alam, bantuan

Terlapor merupakan badan usaha berbentuk koperasi pionir yang 

menjalankan bidang usaha Keuangan syariah sebagai wujud 

komitmen mengembangkan ekonomi dan keuangan

Indonesia. Sesuai amanat peraturan dan perundang

8.6.1. Peraturan Presiden Nomor 91 Tahun 2016 

tentang Komite Nasional Keuangan

saat ini diketuai Presiden Joko Widodo

8.6.2. Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan 

Menengah Republik Indonesia Nomor 

16/Per/M.KUKM/IX/2015 Tentang Pelaksanaan Kegiatan 

Usaha Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah oleh 

Koperasi; --------------------------------

Menimbang bahwa Terlapor dapat dijadikan contoh (referensi) 

keberhasilan bagi badan usaha berbentuk 

Menimbang bahwa Terlapor telah mampu memberikan pelayanan 

jasa keuangan (simpan, tabung, pinjam) sebagai alternatif bagi 

masyarakat selain jasa keuangan konvensional;

Menimbang bahwa Terlapor telah 

proses Sidang Majelis Komisi berlangsung

terjadi keterlambatan pemberitahuan kepada K

Menimbang bahwa Terlapor mengakui tidak mengetahui dalam 

pengambilalihan saham PT ATU wajib 

sekalipun demikian hal tersebut tidak mengurangi kewenangan 

KPPU untuk memproses hal tersebut;

SALINAN 

Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian 

Republik Indonesia Selaku Ketua Komite Kebijakan 

Pembiayaan Bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah 

entang Pedoman Pelaksanaan

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

Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 

entang Tata Cara Pelaksanaan 

Subsidi Bunga/Subsidi Marjin Untuk Kredit Usaha 

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

dalam persidangan menyatakan bahwa secara rutin 

Corporate Social Responsibility (CSR) 

masjid, pembangunan pesantren, 

bantuan mendirikan rumah sakit. 

merupakan badan usaha berbentuk koperasi pionir yang 

menjalankan bidang usaha Keuangan syariah sebagai wujud 

komitmen mengembangkan ekonomi dan keuangan syariah di 

manat peraturan dan perundang-undangan: 

Nomor 91 Tahun 2016 

Nasional Keuangan Syariah (KNKS) yang 

saat ini diketuai Presiden Joko Widodo; ------------------------

Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan 

gah Republik Indonesia Nomor 

/Per/M.KUKM/IX/2015 Tentang Pelaksanaan Kegiatan 

Usaha Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah oleh 

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

dapat dijadikan contoh (referensi) 

badan usaha berbentuk koperasi lainnya; --------

h mampu memberikan pelayanan 

jasa keuangan (simpan, tabung, pinjam) sebagai alternatif bagi 

masyarakat selain jasa keuangan konvensional; -----------------------

telah bersikap kooperatif selama 

erlangsung dan telah mengakui

rlambatan pemberitahuan kepada Komisi; ----------------

Menimbang bahwa Terlapor mengakui tidak mengetahui dalam 

pengambilalihan saham PT ATU wajib melapor ke KPPU, 

sekalipun demikian hal tersebut tidak mengurangi kewenangan 

KPPU untuk memproses hal tersebut; -----------------------------------

dang Perekonomian 

Republik Indonesia Selaku Ketua Komite Kebijakan 

an Menengah 

Pelaksanaan 

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

epublik Indonesia Nomor 

entang Tata Cara Pelaksanaan 

Subsidi Bunga/Subsidi Marjin Untuk Kredit Usaha 

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

dalam persidangan menyatakan bahwa secara rutin 

(CSR) 

, 

.  

merupakan badan usaha berbentuk koperasi pionir yang 

menjalankan bidang usaha Keuangan syariah sebagai wujud 

di 

Nomor 91 Tahun 2016 

(KNKS) yang 

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

Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan 

gah Republik Indonesia Nomor 

/Per/M.KUKM/IX/2015 Tentang Pelaksanaan Kegiatan 

Usaha Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah oleh 

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

dapat dijadikan contoh (referensi) 

--------  

h mampu memberikan pelayanan 

jasa keuangan (simpan, tabung, pinjam) sebagai alternatif bagi 

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

bersikap kooperatif selama 

mengakui 

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

Menimbang bahwa Terlapor mengakui tidak mengetahui dalam 

lapor ke KPPU, 

sekalipun demikian hal tersebut tidak mengurangi kewenangan 

---  



 

8.11. Menimbang bahwa perkara 

KPPU yang melibatkan koperasi sebagai badan usaha yang 

melakukan pengambilalihan saham (akuisisi).

9. Rekomendasi;

Berdasarkan 

Komisi perlu mem

pertimbangan kepada Dewan Perwakil

c.q. Kementerian Koperasi dan UKM RI agar memprioritaskan 

penyempurnaan peraturan perundang 

Koperasi dan Usaha Kecil M

pengembangan badan usaha berbasis syariah di Indonesia.

10. Tentang Perhitungan Denda 

10.1. Menimbang bahwa 

berupa denda administratif terhadap badan usaha yang terlambat 

melakukan Pemberitahuan Peng

Usaha, dan Pengambilalihan Saham Perusahaan

10.2. Berdasarkan ketentuan Pasal 47 ayat (2) huruf g Undang

Nomor

tindakan administratif berupa pengenaan denda serendah

rendahn

tingginya Rp 25.000.000.000,00 (

11. Tentang Diktum

Menimbang bahwa berdasarkan fakta

kesimpulan di atas, serta dengan m

Undang  Nomor 5 Tahun 1999, Majelis Komisi:

 

1. Menyatakan bahwa Terlapor terbukti secara sah dan meyakinkan 

melanggar Pasal 29 Undang

Pasal 5 Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun

2. Menghukum Terlapor membayar denda sebesar Rp 

(satu miliar rupiah
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Menimbang bahwa perkara a quo 

KPPU yang melibatkan koperasi sebagai badan usaha yang 

melakukan pengambilalihan saham (akuisisi).

ekomendasi; ----------------------------------------------------------------

Berdasarkan fakta yang diperoleh selama proses persidangan, Majelis 

Komisi perlu mempertimbangkan agar Komisi memberikan saran dan 

pertimbangan kepada Dewan Perwakilan Rakyat RI dan Pemerintah RI 

Kementerian Koperasi dan UKM RI agar memprioritaskan 

penyempurnaan peraturan perundang 

Koperasi dan Usaha Kecil Menengah dan Mikro 

pengembangan badan usaha berbasis syariah di Indonesia.

Tentang Perhitungan Denda  --------------------------------

Menimbang bahwa Komisi berwenang menjatuhkan sanksi 

berupa denda administratif terhadap badan usaha yang terlambat 

melakukan Pemberitahuan Penggabungan atau Peleburan Badan 

Usaha, dan Pengambilalihan Saham Perusahaan

Berdasarkan ketentuan Pasal 47 ayat (2) huruf g Undang

mor 5 Tahun 1999, Komisi berwenang menjatuhkan sanksi 

tindakan administratif berupa pengenaan denda serendah

rendahnya Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah

tingginya Rp 25.000.000.000,00 (dua puluh lima miliar rupiah

Diktum Putusan dan Penutup --------------------------------

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta, penilaian, analisis

kesimpulan di atas, serta dengan mengingat Pasal 43 ayat (3) 

Nomor 5 Tahun 1999, Majelis Komisi:

MEMUTUSKAN

 

Menyatakan bahwa Terlapor terbukti secara sah dan meyakinkan 

melanggar Pasal 29 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 

Pasal 5 Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun

Menghukum Terlapor membayar denda sebesar Rp 

ar rupiah) yang harus disetor secara langsung ke Kas 

SALINAN 

 merupakan perkara pertama 

KPPU yang melibatkan koperasi sebagai badan usaha yang 

melakukan pengambilalihan saham (akuisisi). -------------------------

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

fakta yang diperoleh selama proses persidangan, Majelis 

pertimbangkan agar Komisi memberikan saran dan 

an Rakyat RI dan Pemerintah RI 

Kementerian Koperasi dan UKM RI agar memprioritaskan 

penyempurnaan peraturan perundang – undangan terkait dengan 

enengah dan Mikro termasuk 

pengembangan badan usaha berbasis syariah di Indonesia. --------------- 

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

Komisi berwenang menjatuhkan sanksi 

berupa denda administratif terhadap badan usaha yang terlambat 

gabungan atau Peleburan Badan 

Usaha, dan Pengambilalihan Saham Perusahaan; -------------------- 

Berdasarkan ketentuan Pasal 47 ayat (2) huruf g Undang-Undang 

5 Tahun 1999, Komisi berwenang menjatuhkan sanksi 

tindakan administratif berupa pengenaan denda serendah-

satu miliar rupiah) dan setinggi-

dua puluh lima miliar rupiah); --- 

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

fakta, penilaian, analisis dan 

engingat Pasal 43 ayat (3) Undang-

Nomor 5 Tahun 1999, Majelis Komisi: ------------------------------ 

MEMUTUSKAN  

Menyatakan bahwa Terlapor terbukti secara sah dan meyakinkan 

Undang Nomor 5 Tahun 1999 juncto

Pasal 5 Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2010; -------------------- 

Menghukum Terlapor membayar denda sebesar Rp 1.000.000.000,00 

yang harus disetor secara langsung ke Kas 

merupakan perkara pertama 

KPPU yang melibatkan koperasi sebagai badan usaha yang 

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

  

fakta yang diperoleh selama proses persidangan, Majelis 

pertimbangkan agar Komisi memberikan saran dan 

an Rakyat RI dan Pemerintah RI 

Kementerian Koperasi dan UKM RI agar memprioritaskan 

undangan terkait dengan 

termasuk 

   

  

Komisi berwenang menjatuhkan sanksi 

berupa denda administratif terhadap badan usaha yang terlambat 

gabungan atau Peleburan Badan 

  

Undang 

5 Tahun 1999, Komisi berwenang menjatuhkan sanksi 

-

-

  

  

dan 

-

  

Menyatakan bahwa Terlapor terbukti secara sah dan meyakinkan 

juncto 

  

.000.000,00 

yang harus disetor secara langsung ke Kas 



 

Negara sebagai setoran pendapatan denda pelanggaran di bidang 

persaingan usaha Satuan Kerja Komisi Pengawas Persaingan Usah

melalui bank Pemerintah dengan kode penerimaan 425812 

(Pendapatan Denda Pelanggaran di Bidang Persaingan Usaha);

3. Memerintahkan Terlapor melakukan pembayaran denda, melaporkan 

dan menyerahkan salinan bukti pembayaran denda tersebut ke KPPU

 

Demikian putusan ini ditetapkan melalui musyawarah dalam Sidang Majelis 

Komisi pada hari 

persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum pada hari yang sama 

oleh Majelis Komisi yang terdiri dari 

Majelis Komisi,

masing-masing sebagai Anggota Majelis

Meryati, S.Kom.

D’visa, S.H. masing

 

Anggota Majelis

 
Harry Agustanto,

Luqman Nurdhiansyah

 

- 108 - 

Negara sebagai setoran pendapatan denda pelanggaran di bidang 

persaingan usaha Satuan Kerja Komisi Pengawas Persaingan Usah

melalui bank Pemerintah dengan kode penerimaan 425812 

(Pendapatan Denda Pelanggaran di Bidang Persaingan Usaha);

Memerintahkan Terlapor melakukan pembayaran denda, melaporkan 

dan menyerahkan salinan bukti pembayaran denda tersebut ke KPPU

san ini ditetapkan melalui musyawarah dalam Sidang Majelis 

Komisi pada hari Jumat, 7 Desember 2018

yang dinyatakan terbuka untuk umum pada hari yang sama 

oleh Majelis Komisi yang terdiri dari Kodrat Wibowo,S.E.,Ph.D. 

Komisi, Harry Agustanto,S.H.,M.H. 

masing sebagai Anggota Majelis Komisi

., M.H., Luqman Nurdhiansyah

. masing-masing sebagai Panitera. 

 
Ketua Majelis Komisi

 
ttd 

 
Kodrat Wibowo, S.E., 

Anggota Majelis Komisi, 
   

ttd 

Harry Agustanto, S.H., M.H. 

Panitera, 
 

ttd 
 

Dewi Meryati, S.Kom.,

ttd 

Luqman Nurdhiansyah, S.H. Testarosa Vanya D’Visa, S.H.

SALINAN 

Negara sebagai setoran pendapatan denda pelanggaran di bidang 

persaingan usaha Satuan Kerja Komisi Pengawas Persaingan Usaha 

melalui bank Pemerintah dengan kode penerimaan 425812 

(Pendapatan Denda Pelanggaran di Bidang Persaingan Usaha); ---------- 

Memerintahkan Terlapor melakukan pembayaran denda, melaporkan 

dan menyerahkan salinan bukti pembayaran denda tersebut ke KPPU 

san ini ditetapkan melalui musyawarah dalam Sidang Majelis 

2018 dan dibacakan di muka 

yang dinyatakan terbuka untuk umum pada hari yang sama 

Kodrat Wibowo,S.E.,Ph.D. sebagai Ketua 

Harry Agustanto,S.H.,M.H. dan Dr. M. Afif Hasbullah

Komisi, dengan dibantu oleh Dewi 

Luqman Nurdhiansyah, S.H., dan Testarosa Vanya 

  

Komisi, 

 Ph.D. 

Anggota Majelis Komisi, 
 

ttd 
 

Dr. M. Afif Hasbullah 

, M.H. 

ttd 

Testarosa Vanya D’Visa, S.H. 

 

Negara sebagai setoran pendapatan denda pelanggaran di bidang 

a 

melalui bank Pemerintah dengan kode penerimaan 425812 

  

Memerintahkan Terlapor melakukan pembayaran denda, melaporkan 

 

san ini ditetapkan melalui musyawarah dalam Sidang Majelis 

dan dibacakan di muka 

yang dinyatakan terbuka untuk umum pada hari yang sama 

ai Ketua 

Dr. M. Afif Hasbullah 

Dewi 

Testarosa Vanya 


