
 

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 

PT Nippon Indosari Corpindo, Tbk

Terlapor : 

telah mengambil keputusan sebagai berikut:

Majelis Komisi:

Setelah membaca La

Setelah membaca Tanggapan

Pemberitahuan. 

Setelah mendengar Keterangan 

Setelah mendengar Keterangan 

Setelah mendengar Keterangan 

Setelah membaca

Setelah membaca

Setelah membaca surat

1. Menimbang b

Pemberitahuan Pengambilalihan Saham

oleh PT Nippon Indosari Corpindo, Tbk

pada pokoknya sebagai berikut 

 

Komisi Pengawas Persaingan Usaha Republik Indonesia

 
 
 
 
 
 

P U T U S A N
Perkara Nomor: 07/KPPU

Komisi Pengawas Persaingan Usaha Republik Indonesia

 yang memeriksa Perkara Nomor

Dugaan Pelanggaran Pasal 29 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 

eraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2010 terkait Keterlambatan 

Pemberitahuan Pengambilalihan Saham (Akuisisi) 

PT Nippon Indosari Corpindo, Tbk., yang dilakukan oleh:

PT Nippon Indosari Corpindo, Tbk

Jalan Selayar Blok A9 Kawasan Industri MM2100, Desa 

Mekarwangi, Cikarang Barat, Kabupaten Bekasi 17520, 

Jawa Barat, Indonesia;---------------------------------------------

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

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

Setelah membaca Laporan Keterlambatan Pemberitahuan.

Setelah membaca Tanggapan Terlapor terhadap Laporan 

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

Setelah mendengar Keterangan 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

oleh PT Nippon Indosari Corpindo, Tbk

pada pokoknya sebagai berikut (vide bukti

SALINAN 

Komisi Pengawas Persaingan Usaha Republik Indonesia 

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

Komisi Pengawas Persaingan Usaha Republik Indonesia selanjutnya 

Perkara Nomor: 07/KPPU-M/2018 tentang 

Undang Nomor 5 Tahun 1999 jo.

eraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2010 terkait Keterlambatan 

Pengambilalihan Saham (Akuisisi) PT Prima Top Boga oleh 

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

PT Nippon Indosari Corpindo, Tbk. yang beralamat kantor di 

Jalan Selayar Blok A9 Kawasan Industri MM2100, Desa 

Mekarwangi, Cikarang Barat, Kabupaten Bekasi 17520, 

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

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

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

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

Terlapor terhadap Laporan Keterlambatan 

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

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

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

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

mpulan Hasil Persidangan dari Investigator. ------------  

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

dokumen dalam perkara ini. ----  

TENTANG DUDUK PERKARA 

Majelis Komisi menerima Laporan Keterlambatan 

Pemberitahuan Pengambilalihan Saham (Akuisisi) PT Prima Top Boga 

oleh PT Nippon Indosari Corpindo, Tbk dengan dugaan pelanggaran 

bukti I2): ------------------------------  

       

 

selanjutnya 

M/2018 tentang 

jo. 

eraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2010 terkait Keterlambatan 

PT Prima Top Boga oleh 

 

di 

Jalan Selayar Blok A9 Kawasan Industri MM2100, Desa 

Mekarwangi, Cikarang Barat, Kabupaten Bekasi 17520, 

 

 

 

 

Keterlambatan 

 

 

 

 

 

 

 

n 

PT Prima Top Boga 

dengan dugaan pelanggaran 

 



 

 
1.1. Bahwa objek perkara 

Pemberitahuan dalam 

Perusahaan PT Prima Top Boga

transaksi sebesar Rp31.499.722.800,00 (

empat ratus sembilan puluh sembilan juta tujuh ratus dua 

puluh dua ribu delapan ratus rupiah

sebagai berikut:

1.1.1.

1.1.2.

1.1.3.

1.1.4.

1.1.5.

1.2. Dugaan

Tahun 1999 

2010

Pasal 29 
berbunyi:

 

  
 

Bahwa objek perkara a quo

Pemberitahuan dalam Pengambil

Perusahaan PT Prima Top Boga

transaksi sebesar Rp31.499.722.800,00 (

empat ratus sembilan puluh sembilan juta tujuh ratus dua 

puluh dua ribu delapan ratus rupiah

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

1.1.1. Bahwa Pengambilalihan Saham (Akuisisi) 

PT Prima Top Boga oleh Terlapor

pemberitahuan yang wajib dilaporkan kepada K

1.1.2. Bahwa kewajiban tersebut harus telah dilaksanakan 

selambat-lambatnya terhitung 30 (t

kerja sejak tanggal efektif yuridis peng

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

1.1.3. Bahwa Pengambilalihan Saham (Akuisisi) 

PT Prima Top Boga oleh Terlapor

secara yuridis sejak tanggal 

berdasarkan Surat Kementerian 

Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: 

0003152.AH.01.02 perihal 

Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas 

PT Prima Top Boga. Oleh karena itu, 

untuk melakukan pemberitahuan selambat

lambatnya pada tanggal 

1.1.4. Bahwa Terlapor baru melakukan pemberitahuan 

kepada Komisi pada tanggal 

bukti C17). --------------------------------

1.1.5. Bahwa dengan demikian, 

keterlambatan selama 4

Dugaan Pelanggaran: Pasal 29 

Tahun 1999 jo. Pasal 5 Peraturan

2010  --------------------------------

Pasal 29 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 
berbunyi:  --------------------------------

SALINAN 

a quo adalah Keterlambatan 

Pengambilalihan Saham (Akuisisi) 

Perusahaan PT Prima Top Boga oleh Terlapor, dengan nilai 

transaksi sebesar Rp31.499.722.800,00 (tiga puluh satu miliar 

empat ratus sembilan puluh sembilan juta tujuh ratus dua 

puluh dua ribu delapan ratus rupiah), yang pada pokoknya

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

Pengambilalihan Saham (Akuisisi) Perusahaan 

oleh Terlapor memenuhi kriteria 

ng wajib dilaporkan kepada Komisi; -

Bahwa kewajiban tersebut harus telah dilaksanakan 

lambatnya terhitung 30 (tiga puluh) hari 

kerja sejak tanggal efektif yuridis pengambilalihan 

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

Pengambilalihan Saham (Akuisisi) Perusahaan 

oleh Terlapor telah berlaku efektif 

secara yuridis sejak tanggal 09 Februari 2018

berdasarkan Surat Kementerian Hukum dan Hak 

Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: AHU-

perihal Tentang Persetujuan 

Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas 

. Oleh karena itu, Terlapor wajib 

untuk melakukan pemberitahuan selambat-

batnya pada tanggal 23 Maret 2018; ------------------

baru melakukan pemberitahuan 

pada tanggal 29 Maret 2018 (vide

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

Bahwa dengan demikian, Terlapor telah melakukan 

4 (empat) hari kerja. --------------

l 29 Undang-Undang Nomor 5 

Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 

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

Nomor 5 Tahun 1999 yang 
---------------------------------------------------------------- 

adalah Keterlambatan 

alihan Saham (Akuisisi) 

oleh Terlapor, dengan nilai 

tiga puluh satu miliar 

empat ratus sembilan puluh sembilan juta tujuh ratus dua 

, yang pada pokoknya 

  

Perusahaan 

kriteria 

-   

Bahwa kewajiban tersebut harus telah dilaksanakan 

iga puluh) hari 

ambilalihan 

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

Perusahaan 

telah berlaku efektif 

09 Februari 2018 

Hukum dan Hak 

-

Tentang Persetujuan 

Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas                 

wajib 

-

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

baru melakukan pemberitahuan 

ide 

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

telah melakukan 

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

Nomor 5 

57 Tahun 

  

yang 
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(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-lambatnya 30 (tiga puluh) hari 
sejak tanggal penggabungan, peleburan atau 
pengambilalihan tersebut.  --------------------------------

(2) Ketentuan tentang penetapan n
penjualan serta tata cara pemberitahuan sebagaimana 
dimaksud dalam ayat (1), diatur dalam Peraturan 
Pemerintah. --------------------------------

Penjelasan Pasal:  --------------------------------
 

(1) Cukup jelas.  --------------------------------
(2) Cukup jelas.  --------------------------------

 
Jo. Pasal 5 Peraturan Pemerintah
berbunyi:  --------------------------------

 
(1) 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) h
telah berlaku efektif secara yuridis Penggabungan Badan 
Usaha, Peleburan Badan Usaha, Pengambilalihan saham  
perusahaan.  --------------------------------

 
(2) Jumlah tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

terdiri atas:  --------------------------------
a. Nilai aset sebesar Rp2.500.000.000.000,00

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

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

(3) Bagi Pelaku Usaha di bidang Perbankan kewajiban 
menyampaikan pemberitahuan secara tertulis sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) berla
Rp20.000.000.000.000,00 (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:
a. Badan Usaha hasil Penggabungan, atau Badan Usaha 

hasil Peleburan, atau Badan Usaha yang 

SALINAN 

Penggabungan atau peleburan badan usaha, atau 
pengambilalihan saham sebagaimana dimaksud dalam 

yang berakibat nilai aset dan atau nilai 
penjualannya melebihi jumlah tertentu, wajib diberitahukan 

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

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

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

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

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

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

emerintah Nomor 57 Tahun 2010 yang 
----------------------------------------------------------------  

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  

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

Jumlah tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
--------------------------------------------------------- 

2.500.000.000.000,00 (dua triliun 
lima ratus miliar rupiah); dan/atau  ----------------------- 

ebesar Rp5.000.000.000.000,00 (lima 
------------------------------------------------ 

Bagi Pelaku Usaha di bidang Perbankan kewajiban 
menyampaikan pemberitahuan secara tertulis sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) berlaku jika nilai aset melebihi 

20.000.000.000.000,00 (dua puluh triliun rupiah). -------- 

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

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

Penggabungan atau peleburan badan usaha, atau 
pengambilalihan saham sebagaimana dimaksud dalam 

yang berakibat nilai aset dan atau nilai 
penjualannya melebihi jumlah tertentu, wajib diberitahukan 

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

  
ilai aset dan atau nilai 

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

  

  

  
  

2010 yang 
 

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 

ari kerja sejak tanggal 
telah berlaku efektif secara yuridis Penggabungan Badan 
Usaha, Peleburan Badan Usaha, Pengambilalihan saham  

  

Jumlah tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
  

(dua triliun 
  

5.000.000.000.000,00 (lima 
  

Bagi Pelaku Usaha di bidang Perbankan kewajiban 
menyampaikan pemberitahuan secara tertulis sebagaimana 

ku jika nilai aset melebihi 
  

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

  
Penggabungan, atau Badan Usaha 

hasil Peleburan, atau Badan Usaha yang 



Penjelasan

(1)
 

(2)

 

 
(3)

(4)

 

1.3. Tentang

Boga

1.3.1.
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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. --------------------------------

 
Penjelasan Pasal:  --------------------------------

 
(1) Cukup jelas.  --------------------------------

(2) Huruf a  --------------------------------
Dalam hal salah satu pihak yang melakukan 
Penggabungan Badan Usaha, Pel
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.  --------------------------------

(3) Cukup jelas.  --------------------------------
 

(4) Huruf a  --------------------------------
Cukup Jelas  --------------------------------

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

(lima puluh persen) dalam Badan Usaha; atau
b. Adanya pemilikan saham atau penguasaan suara 

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

 
Tentang Latar Belakang Pengambilalihan Saham 

Boga oleh Terlapor  --------------------------------

1.3.1. Bahwa Terlapor didirikan sebagai 

penanaman modal asing dengan mengoperasikan 

pabrik pertama di Cikarang, Jawa Barat

SALINAN 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Pemilikan saham atau penguasaan suara lebih dari 50% 
) 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.   ----------------- 

Belakang Pengambilalihan Saham PT Prima Top 

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

didirikan sebagai perusahaan

penanaman modal asing dengan mengoperasikan 

pabrik pertama di Cikarang, Jawa Barat; ----------------

mengambilalih saham perusahaan lain dan Badan 
  

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

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

  

  

  

  
Dalam hal salah satu pihak yang melakukan 

eburan 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) 

  

  
Cara perhitungan nilai penjualan sama dengan cara 

  

  

  
  

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

Pemilikan saham atau penguasaan suara lebih dari 50% 
------------  

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 

  

Prima Top 

  

perusahaan 

penanaman modal asing dengan mengoperasikan 

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



1.3.2.

1.3.3.

1.3.4.

1.3.5.

1.4. Tentang 

Boga

Bahwa 

Boga

a.

b.

c.

d.

e.
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1.3.2. Bahwa Terlapor melakukan pengambilali

PT Prima Top Boga yang bergerak dalam produk 

industri adonan beku (

adanya peluang bisnis dimana 

bidang roti dan PT Prima Top Boga bergerak di

pastry, dengan tujuan untuk diversifikasi produ

1.3.3. Bahwa dibandingkan dengan membangun pabrik dan 

bisnis terkait adonan beku

lebih menguntungkan dengan cara mengakuisisi 

perusahaan yang sudah bergerak dalam bidang 

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

1.3.4. Bahwa Terlapor melakukan pengambilalihan saham 

PT Prima Top Boga dengan cara penambahan modal 

sebesar Rp31.499.722.800

empat ratus sembilan puluh sembilan juta tujuh ratus 

dua puluh dua ribu delapan ratus rupiah

dikeluarkannya 32.051 (

satu) lembar saham baru oleh PT Prima Top Boga;

1.3.5. Bahwa dengan pengambilalihan saham perusahaan 

PT Prima Top Boga dipandang

nilai tambah bagi PT Nippon Indosari Corpindo, Tbk

Tentang Transaksi Pengambilal

Boga  --------------------------------

Bahwa susunan pemegang saham awal dari 

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

a. Sylvia Gunawan sebanyak

12,5% kepemilikan saham; 

b. Lin Dao Xian sebanyak 7.700 

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

c. Asih Lestari Guntur sebanyak 2.566 

8,3% kepemilikan saham; --------------------------------

d. Kumala Ayu Dewi Guntur sebanyak 2.566 

atau 8,3% kepemilikan saham;

e. Samiaji Guntur sebanyak 2.568 

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

SALINAN 

melakukan pengambilalihan saham 

Boga yang bergerak dalam produk 

industri adonan beku (frozen dough) karena melihat 

adanya peluang bisnis dimana Terlapor bergerak di

bidang roti dan PT Prima Top Boga bergerak di bidang 

, dengan tujuan untuk diversifikasi produk; -----

Bahwa dibandingkan dengan membangun pabrik dan 

beku dari awal, Terlapor menilai 

lebih menguntungkan dengan cara mengakuisisi 

perusahaan yang sudah bergerak dalam bidang 

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

melakukan pengambilalihan saham 

Prima Top Boga dengan cara penambahan modal 

800,00 (tiga puluh satu miliar 

empat ratus sembilan puluh sembilan juta tujuh ratus 

dua puluh dua ribu delapan ratus rupiah) melalui 

dikeluarkannya 32.051 (tiga puluh dua ribu lima puluh 

) lembar saham baru oleh PT Prima Top Boga; -----

dengan pengambilalihan saham perusahaan 

dipandang dapat memberikan 

PT Nippon Indosari Corpindo, Tbk.; -

Pengambilalihan Saham PT Prima Top 

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

susunan pemegang saham awal dari PT Prima Top 

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

sebanyak 3.850 lembar saham atau 

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

Lin Dao Xian sebanyak 7.700 lembar saham atau 25% 

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

Asih Lestari Guntur sebanyak 2.566 lembar saham atau 

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

Kumala Ayu Dewi Guntur sebanyak 2.566 lembar saham

atau 8,3% kepemilikan saham; -------------------------------- 

Samiaji Guntur sebanyak 2.568 lembar saham atau 8,3% 

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

han saham 

Boga yang bergerak dalam produk 

) karena melihat 

bergerak di 

bidang 

-----  

Bahwa dibandingkan dengan membangun pabrik dan 

menilai 

lebih menguntungkan dengan cara mengakuisisi 

perusahaan yang sudah bergerak dalam bidang 

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

melakukan pengambilalihan saham 

Prima Top Boga dengan cara penambahan modal 

tiga puluh satu miliar 

empat ratus sembilan puluh sembilan juta tujuh ratus 

melalui 

tiga puluh dua ribu lima puluh 

-----  

dengan pengambilalihan saham perusahaan 

dapat memberikan 

-  

PT Prima Top 

  

PT Prima Top 

---------  

atau 

  

atau 25% 

  

atau 

  

lembar saham 

  

atau 8,3% 

  



f. 

g.

Bahwa pada tanggal 

pengambilalihan saham PT Prima Top Boga sebesar 32.051 

lembar saham (penerbitan lembar saham baru) yang 

diambilali

Rp

sembilan puluh sembilan juta tujuh ratus dua puluh dua ribu 

delapan ratus rupiah

akta 

Boga 

Notaris 

Bahwa dengan demikian, setelah tanggal 

100% (

sejumlah 

puluh satu

a.

b.

c.
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 David Gatot Gunawan sebanyak 3.850 

atau 12,5% kepemilikan saham;

g. Lenny Setyawati sebanyak 7.700 

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

Bahwa pada tanggal 24 Februari 2018

pengambilalihan saham PT Prima Top Boga sebesar 32.051 

lembar saham (penerbitan lembar saham baru) yang 

diambilalih dengan cara penambahan modal  senilai 

Rp31.499.722.800,00 (tiga puluh satu miliar empat ratus 

sembilan puluh sembilan juta tujuh ratus dua puluh dua ribu 

delapan ratus rupiah) oleh Terlapor

akta pernyataan keputusan pemegang

Boga Nomor 12 tertanggal 24 Januari 2018

Notaris Budiono Widjaja, S.H.; --------------------------------

Bahwa dengan demikian, setelah tanggal 

100% (seratus persen) saham

sejumlah 62.851 (enam puluh dua ribu delapan r

puluh satu) lembar saham dimiliki oleh: 

a. Terlapor sebanyak 32.051 

kepemilikan saham dengan nilai nominal per lembar 

Rp982.800,00 (sembilan ratus delapan puluh dua ribu 

delapan ratus rupiah) sehingga nilai 

keseluruhannya ialah Rp31.

satu miliar empat ratus sembilan puluh sembilan juta tujuh 

ratus dua puluh dua ribu delapan ratus rupiah

b. Sylvia Gunawan sebanyak

6,13% kepemilikan saham

lembar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah

nominal keseluruhannya ialah Rp

miliar delapan ratus lima puluh juta rupiah

c. Lin Dao Xian sebanyak 7.700 

kepemilikan saham dengan nilai nominal per lembar 

Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah

keseluruhannya ialah Rp7.700.000.000

tujuh ratus juta rupiah); --------------------------------

SALINAN 

sebanyak 3.850 lembar saham

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

Lenny Setyawati sebanyak 7.700 lembar saham atau 25% 

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

24 Februari 2018 telah terjadi 

pengambilalihan saham PT Prima Top Boga sebesar 32.051 

lembar saham (penerbitan lembar saham baru) yang 

h dengan cara penambahan modal  senilai 

tiga puluh satu miliar empat ratus 

sembilan puluh sembilan juta tujuh ratus dua puluh dua ribu 

Terlapor yang dituangkan dalam 

pernyataan keputusan pemegang saham PT Prima Top 

24 Januari 2018 yang dibuat oleh 

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

Bahwa dengan demikian, setelah tanggal 9 Februari 2018, 

saham milik PT Prima Top Boga

enam puluh dua ribu delapan ratus lima 

saham dimiliki oleh:  ----------------------------

32.051 lembar saham atau 50,99% 

gan nilai nominal per lembar 

sembilan ratus delapan puluh dua ribu 

) sehingga nilai nominal 

uhannya ialah Rp31.499.722.800,00 (tiga puluh 

satu miliar empat ratus sembilan puluh sembilan juta tujuh 

ratus dua puluh dua ribu delapan ratus rupiah); ------------ 

Sylvia Gunawan sebanyak 3.850 lembar saham atau 

% kepemilikan saham dengan nilai nominal per 

satu juta rupiah) sehingga nilai 

nominal keseluruhannya ialah Rp3.850.000.000,00 (tiga 

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

7.700 lembar saham atau 12,25% 

gan nilai nominal per lembar 

satu juta rupiah) sehingga nilai nominal 

7.700.000.000,00 (tujuh miliar 

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

lembar saham 

  

atau 25% 

  

telah terjadi 

pengambilalihan saham PT Prima Top Boga sebesar 32.051 

lembar saham (penerbitan lembar saham baru) yang 

h dengan cara penambahan modal  senilai 

tiga puluh satu miliar empat ratus 

sembilan puluh sembilan juta tujuh ratus dua puluh dua ribu 

yang dituangkan dalam 

T Prima Top 

yang dibuat oleh 

--------  

, 

PT Prima Top Boga 

atus lima 

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

% 

gan nilai nominal per lembar 

sembilan ratus delapan puluh dua ribu 

nominal 

tiga puluh 

satu miliar empat ratus sembilan puluh sembilan juta tujuh 

  

atau 

gan nilai nominal per 

) sehingga nilai 

tiga 

  

% 

gan nilai nominal per lembar 

) sehingga nilai nominal 

tujuh miliar 

  



d.

e.

f. 

g.

h.

Bahwa dengan demikian komposisi pemegang saham dari 

PT

sebagaimana berikut: 

a.

b.

c.

d.
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d. Asih Lestari Guntur sebanyak

4,08% kepemilikan saham

lembar Rp1.000.000 (satu juta rupiah

nominal keseluruhannya ialah Rp

miliar lima ratus enam puluh enam juta rupiah

e. Kumala Ayu Dewi Guntur sebanyak 2.566 

atau 4,08% kepemilikan saham

lembar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah

nominal keseluruhannya ialah Rp

miliar lima ratus enam puluh enam juta rupiah

 Samiaji Guntur sebanyak 2.568 

4,09% kepemilikan saham

lembar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah

nominal keseluruhannya ialah Rp

miliar lima ratus enam puluh delapan juta rupiah

g. David Gatot Gunawan sebanyak

atau 6,13% kepemilikan saham

lembar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah

nominal keseluruhannya ialah Rp

miliar delapan ratus lima puluh juta rupiah

h. Lenny Setyawati sebanyak

12,25% kepemilikan saham

lembar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah

nominal keseluruhannya ialah Rp

miliar tujuh ratus juta rupiah

Bahwa dengan demikian komposisi pemegang saham dari 

PT Prima Top Boga setelah pengambilalihan saham ad

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

a. Terlapor memiliki sebesar 

Top Boga; --------------------------------

b. Sylvia memiliki sebesar 6,13% saham dari PT Prima Top 

Boga; --------------------------------

c. Lin Dao Xian memiliki sebesar 12,25% saham dari PT 

Prima Top Boga; --------------------------------

d. Asih Lestari Guntur memiliki sebesa

PT Prima Top Boga; --------------------------------

SALINAN 

Asih Lestari Guntur sebanyak 2.566 lembar saham atau

saham dengan nilai nominal per 

satu juta rupiah) sehingga nilai 

nominal keseluruhannya ialah Rp2.566.000.000,00 (dua 

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

Kumala Ayu Dewi Guntur sebanyak 2.566 lembar saham

% kepemilikan saham dengan nilai nominal per 

satu juta rupiah) sehingga nilai 

nominal keseluruhannya ialah Rp2.566.000.000,00 (dua 

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

Samiaji Guntur sebanyak 2.568 lembar saham atau 

% kepemilikan saham dengan nilai nominal per 

satu juta rupiah) sehingga nilai 

nominal keseluruhannya ialah Rp2.568.000.000,00 (dua 

miliar lima ratus enam puluh delapan juta rupiah); --------- 

sebanyak 3.850 lembar saham

% kepemilikan saham dengan nilai nominal per 

satu juta rupiah) sehingga nilai 

nominal keseluruhannya ialah Rp3.850.000.000,00 (tiga 

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

Lenny Setyawati sebanyak 7.700 lembar saham atau 

% kepemilikan saham dengan nilai nominal per 

satu juta rupiah) sehingga nilai 

nominal keseluruhannya ialah Rp7.700.000.000,00 (tujuh 

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

Bahwa dengan demikian komposisi pemegang saham dari 

setelah pengambilalihan saham adalah 

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

memiliki sebesar 50,99% saham dari PT Prima 

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

sebesar 6,13% saham dari PT Prima Top 

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

Xian memiliki sebesar 12,25% saham dari PT 

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

memiliki sebesar 4,08% saham dari 

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

atau 

gan nilai nominal per 

) sehingga nilai 

dua 

  

lembar saham 

gan nilai nominal per 

) sehingga nilai 

dua 

  

atau 

gan nilai nominal per 

) sehingga nilai 

dua 

  

lembar saham 

gan nilai nominal per 

) sehingga nilai 

tiga 

  

atau 

gan nilai nominal per 

) sehingga nilai 

tujuh 

  

Bahwa dengan demikian komposisi pemegang saham dari                 

alah 

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

Prima 

  

sebesar 6,13% saham dari PT Prima Top 

  

Xian memiliki sebesar 12,25% saham dari PT 

  

r 4,08% saham dari 

  



e.

f. 

g.

h.

Bahwa 

Terlapor

kepemilikan saham 

Badan Usaha Pengambilalih

a.

b.

c.

d.

e.

 
 
 
 

- 8 - 
 

e. Kumala Ayu Dewi Guntur memiliki sebesar 4,08% saham 

dari PT Prima Top Boga; --------------------------------

 Samiadji Guntur memiliki sebesar 4,09% saham dari PT 

Prima Top Boga; --------------------------------

g. David Gatot Gunawan memiliki sebesar 6,13% saham 

dari PT Prima Top Boga; --------------------------------

h. Lenny Setyawati memiliki sebesar 12,25% saham dari PT 

Prima Top Boga; --------------------------------

Bahwa berdasarkan komposisi pemegang saham tersebut. 

Terlapor merupakan pemegang saham mayoritas dengan 

kepemilikan saham 50,99%; --------------------------------

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

a. Bahwa Terlapor merupak

melakukan pengambilalihan

50,99% (lima puluh koma sembilan puluh sembilan

saham dari PT Prima Top Boga

b. Bahwa Terlapor merupakan suatu perseroan terbatas 

yang didirikan menurut dan berdasarkan peratura

perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik 

Indonesia berdasarkan akta notaris Benny Kristianto, 

S.H. Nomor 11 tanggal 8 Maret 1995 dan diperbaiki 

dengan akta tertanggal 29 April Tahun 1995 

yang dibuat dihadapan Notaris Benny Kristianto,

(vide bukti C1);  --------------------------------

c. Bahwa akta pendirian 

memperoleh pengesahan dari Menteri Keh

Surat Keputusan Nomor C2

18 Mei 1995 dan diumumkan dalam Tambahan No

9729 dari Berita Negara Republik Ind

tanggal 24 November 1995;

d. Bahwa terdapat beberapa kali perubahan anggaran 

dasar, perubahan terakhir akta No

Juni 2015 dari F.X. Budi Santoso Isbandi, S.H.;

e. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 anggaran dasar 

perseroan menyatakan maksud dan tujuan 

SALINAN 

Kumala Ayu Dewi Guntur memiliki sebesar 4,08% saham 

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

Samiadji Guntur memiliki sebesar 4,09% saham dari PT 

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

memiliki sebesar 6,13% saham 

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

Lenny Setyawati memiliki sebesar 12,25% saham dari PT 

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

komposisi pemegang saham tersebut. 

merupakan pemegang saham mayoritas dengan 

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

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

merupakan badan usaha yang 

pengambilalihan saham dengan dikuasainya 

embilan puluh sembilan persen) 

Prima Top Boga;  ------------------------------- 

merupakan suatu perseroan terbatas 

yang didirikan menurut dan berdasarkan peraturan 

undangan yang berlaku di Negara Republik 

Indonesia berdasarkan akta notaris Benny Kristianto, 

11 tanggal 8 Maret 1995 dan diperbaiki 

tertanggal 29 April Tahun 1995 Nomor 274 

yang dibuat dihadapan Notaris Benny Kristianto, S.H.

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

Bahwa akta pendirian Terlapor tersebut telah 

memperoleh pengesahan dari Menteri Kehakiman dalam 

C2-6209HT.01.01.TH.95 tanggal 

dan diumumkan dalam Tambahan Nomor

ta Negara Republik Indonesia Nomor 94 

tanggal 24 November 1995; ------------------------------------- 

Bahwa terdapat beberapa kali perubahan anggaran 

sar, perubahan terakhir akta Nomor 89 tanggal 26 

Juni 2015 dari F.X. Budi Santoso Isbandi, S.H.; ----------- 

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 anggaran dasar 

atakan maksud dan tujuan Terlapor

Kumala Ayu Dewi Guntur memiliki sebesar 4,08% saham 

  

Samiadji Guntur memiliki sebesar 4,09% saham dari PT 

  

memiliki sebesar 6,13% saham 

  

Lenny Setyawati memiliki sebesar 12,25% saham dari PT 

  

komposisi pemegang saham tersebut. 

merupakan pemegang saham mayoritas dengan 

----------  

----------  

an badan usaha yang 

saham dengan dikuasainya 

) 

  

merupakan suatu perseroan terbatas 

n 

undangan yang berlaku di Negara Republik 

Indonesia berdasarkan akta notaris Benny Kristianto, 

11 tanggal 8 Maret 1995 dan diperbaiki 

omor 274 

. 

  

tersebut telah 

akiman dalam 

6209HT.01.01.TH.95 tanggal 

mor 

94 

  

Bahwa terdapat beberapa kali perubahan anggaran 

89 tanggal 26 

  

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 anggaran dasar 

Terlapor 



f. 

g.

Total 
Aset 

Penjualan 

Badan Usah

a.

b.

c.
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adalah mendirikan pabrik, memproduksi, memasarkan

dan menjual roti tawar dan segala jenis roti lainnya 

termasuk tidak terbatas pada macam

kismis, dan kue-kue donut dalam wila

Republik Indonesia (vide bukti C1);

 Bahwa komposisi Pemegang Saham dari 

(vide bukti C18):  --------------------------------

(1) PT Indoritel Makmur International, Tbk.

1.594.467.000 atau sebesar 25,77%;

(2) CTLA SA Safekeeping Account Demeter Indo 

Investment Pte, Ltd. Sebesar 941.711.

sebesar 15,22%; --------------------------------

(3) Bonlight Investment Limited Sebesar 1.285.984.899 

atau sebesar 20,79%;

(4) Pasco Shikisima Corporation Sebesar 525.864.777 

atau sebesar 8,50%; --------------------------------

(5) Masyarakat Sebesar 1.838.460.681 atau sebesar 

29,72%; --------------------------------

g. Bahwa total aset dan penjualan dar

periode 2015-2017 yang dinyatakan dalam rupiah dirinci 

sebagai berikut; --------------------------------

Terlapor 

2015 2016
2.706.323.637.034 2.919.640.858.
2.174.501.712.899 2.521.920.968.

Badan Usaha yang diambilalih : 

a. Bahwa PT Prima Top Boga

Badan Usaha yang diambilalih; 

b. Bahwa PT Prima Top Boga merupakan suatu perseroan 

terbatas yang didirikan berdasarkan peraturan 

perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik 

Indonesia didirikan berdasarkan Akta Notaris 

Ninik Mutiara Widjaja, S.H. Nomor: 

2014; (vide bukti C5); --------------------------------

c. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 3 anggaran dasar 

perseroan bahwa maksud dan tujuan PT Prima Top Boga 

SALINAN 

adalah mendirikan pabrik, memproduksi, memasarkan,

dan menjual roti tawar dan segala jenis roti lainnya 

termasuk tidak terbatas pada macam-macam roti isi, roti 

donut dalam wilayah Negara 

bukti C1); --------------------------- 

Bahwa komposisi Pemegang Saham dari Terlapor adalah

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

PT Indoritel Makmur International, Tbk. sebesar 

1.594.467.000 atau sebesar 25,77%; ------------------ 

CTLA SA Safekeeping Account Demeter Indo 

Investment Pte, Ltd. Sebesar 941.711.531 atau 

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

ment Limited Sebesar 1.285.984.899 

atau sebesar 20,79%; ------------------------------------ 

Pasco Shikisima Corporation Sebesar 525.864.777 

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

Masyarakat Sebesar 1.838.460.681 atau sebesar 

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

dan penjualan dari Terlapor pada 

yang dinyatakan dalam rupiah dirinci 

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

2016 2017 
2.919.640.858.718 4.559.573.709.411 

.920.968.213 2.491.100.179.560 

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

Top Boga adalah pelaku usaha sebagai 

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

Bahwa PT Prima Top Boga merupakan suatu perseroan 

terbatas yang didirikan berdasarkan peraturan 

undangan yang berlaku di Negara Republik 

onesia didirikan berdasarkan Akta Notaris Agnes 

, S.H. Nomor: 58 tanggal 6 Maret 

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

erdasarkan ketentuan Pasal 3 anggaran dasar 

perseroan bahwa maksud dan tujuan PT Prima Top Boga 

, 

dan menjual roti tawar dan segala jenis roti lainnya 

roti isi, roti 

yah Negara 

  

adalah 

  

ebesar 

  

CTLA SA Safekeeping Account Demeter Indo 

531 atau 

  

ment Limited Sebesar 1.285.984.899 

  

Pasco Shikisima Corporation Sebesar 525.864.777 

  

Masyarakat Sebesar 1.838.460.681 atau sebesar 

  

pada 

yang dinyatakan dalam rupiah dirinci 

  

------  

adalah pelaku usaha sebagai 

  

Bahwa PT Prima Top Boga merupakan suatu perseroan 

terbatas yang didirikan berdasarkan peraturan 

undangan yang berlaku di Negara Republik 

Agnes 

6 Maret 

  

erdasarkan ketentuan Pasal 3 anggaran dasar 

perseroan bahwa maksud dan tujuan PT Prima Top Boga 



d.

e.

f. 
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adalah bergerak di bidang p

kegiatan usaha dalam bidang produk roti dan kue (

bukti C5); --------------------------------

d. Bahwa pemegang saham awal

sebelum diakuisisi adalah sebagai berikut

(1) Sylvia Gunawan sebanyak 3.850 

atau 12,5% kepemilikan saham;

(2) Tuan Lin Dao Xian sebanyak 7.700 

atau 25% kepemilikan saham;

(3) Asih Lestari Guntur sebanyak 2.566 

atau 8,3% kepemilikan saham;

(4) Kumala Ayu Dewi Guntur sebanyak 2.566 

saham atau 8,3% kepemilikan saham;

(5) Samiadji Guntur sebanyak 2.568 

atau 8,3% kepemilikan saham;

(6) David Gatot Gunawan

saham atau 12,5% kepemilikan saham;

(7) Lenny Setyawati sebanyak 7.700 

atau 25% kepemilikan saham;

e. Bahwa pada tanggal 24 Januari 201

pengambilalihan saham PT Prima Top Boga sebesar 

32.051 lembar saham yang diambilalih dengan cara 

penambahan modal (penerbitan saham baru) senilai 

Rp31.499.722.800,00 (tiga puluh satu miliar empat ratus 

sembilan puluh sembilan juta tujuh rat

ribu delapan ratus rupiah) oleh 

dalam akta pernyataan keputusan peme

PT Prima Top Boga Nomor 

yang dibuat oleh Notaris Budiono Widjaja,

 Bahwa dengan demikian, setelah tanggal 9 Februari 

2018, seluruh saham PT Prima Top Boga sejumlah 

62.851 (enam puluh dua delapan ratus lima puluh satu

lembar saham dimiliki oleh: 

(1) Terlapor sebanyak 32.051 

nilai nominal per lembar Rp

ratus delapan puluh dua ribu delapan ratus rupiah

SALINAN 

adalah bergerak di bidang perindustrian dan melakukan 

m bidang produk roti dan kue (vide

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

Bahwa pemegang saham awal dari PT Prima Top Boga

adalah sebagai berikut (vide bukti C7):

Sylvia Gunawan sebanyak 3.850 lembar saham 

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

Tuan Lin Dao Xian sebanyak 7.700 lembar saham

atau 25% kepemilikan saham; -------------------------- 

Asih Lestari Guntur sebanyak 2.566 lembar saham

atau 8,3% kepemilikan saham; ------------------------- 

Kumala Ayu Dewi Guntur sebanyak 2.566 lembar 

atau 8,3% kepemilikan saham; ---------------- 

iadji Guntur sebanyak 2.568 lembar saham

atau 8,3% kepemilikan saham; ------------------------- 

David Gatot Gunawan sebanyak 3.850 lembar 

atau 12,5% kepemilikan saham; -------------- 

Lenny Setyawati sebanyak 7.700 lembar saham

atau 25% kepemilikan saham; -------------------------- 

Bahwa pada tanggal 24 Januari 2018 telah terjadi 

pengambilalihan saham PT Prima Top Boga sebesar 

32.051 lembar saham yang diambilalih dengan cara 

erbitan saham baru) senilai 

(tiga puluh satu miliar empat ratus 

sembilan puluh sembilan juta tujuh ratus dua puluh dua 

ribu delapan ratus rupiah) oleh Terlapor yang dituangkan 

dalam akta pernyataan keputusan pemegang saham 

 12 tertanggal 24 Januari 2018 

yang dibuat oleh Notaris Budiono Widjaja, S.H; ------------ 

ian, setelah tanggal 9 Februari 

2018, seluruh saham PT Prima Top Boga sejumlah 

enam puluh dua delapan ratus lima puluh satu) 

lembar saham dimiliki oleh:  ----------------------------------- 

sebanyak 32.051 lembar saham dengan 

nominal per lembar Rp982.800,00 (sembilan 

ratus delapan puluh dua ribu delapan ratus rupiah) 

dan melakukan 

ide 

  

PT Prima Top Boga 

: 

aham 

  

aham 

  

aham 

  

embar 

  

aham 

  

embar 

  

aham 

  

8 telah terjadi 

pengambilalihan saham PT Prima Top Boga sebesar 

32.051 lembar saham yang diambilalih dengan cara 

erbitan saham baru) senilai 

(tiga puluh satu miliar empat ratus 

us dua puluh dua 

yang dituangkan 

gang saham                

12 tertanggal 24 Januari 2018 

  

ian, setelah tanggal 9 Februari 

2018, seluruh saham PT Prima Top Boga sejumlah 

) 

  

gan 

sembilan 

) 
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sehingga nilai nominal keseluruhannya ialah 

Rp31.499.722.800,- 

ratus sembilan puluh sembilan juta tujuh ratus dua 

puluh dua ribu delapan ratus rupiah

(2) Sylvia Gunawan sebanya

dengan nilai nominal per lembar Rp 1.000.000

(satu juta rupiah rupiah

keseluruhannya ialah Rp3.850.000.000,

miliar delapan ratus lima puluh juta rupiah

(3) Lin Dao Xian sebanyak 7.700 

dengan nilai nominal per lembar Rp

(satu juta rupiah) sehingga nilai 

keseluruhannya ialah Rp7.700.000.000,

miliar tujuh ratus juta rupiah

(4) Asih Lestari Guntur sebanyak 2.566 

dengan nilai nominal per lembar Rp

(satu juta rupiah) sehingga nilai 

keseluruhannya ialah Rp2.566.000.000,

miliar lima ratus enam puluh enam juta rupiah

(5) Kumala Ayu Dewi Guntur sebanyak 2.566 

saham dengan nilai nominal per lembar 

Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah

nominal keseluruhannya ialah Rp2.566.000.000,

(dua miliar lima ratus enam puluh enam juta rupiah

(6) Samiaji Guntur sebanyak 2.568 

dengan nilai nominal per lembar Rp

juta rupiah) sehingga nilai 

ialah Rp2.568.000.000,

enam puluh delapan juta rupiah

(7) David Gatot Gunawan  sebanyak 3.850 

saham dengan nilai nominal

Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah

nominal keseluruhannya ialah Rp3.850.0

(tiga miliar delapan ratus lima puluh juta rupiah

(8) Lenny Setyawati sebanyak 7.700 

dengan nilai nominal per lembar Rp

SALINAN 

nominal keseluruhannya ialah 

 (tiga puluh satu miliar empat 

ratus sembilan puluh sembilan juta tujuh ratus dua 

puluh dua ribu delapan ratus rupiah); ----------------- 

sebanyak 3.850 lembar saham

dengan nilai nominal per lembar Rp 1.000.000,00

satu juta rupiah rupiah) sehingga nilai nominal 

keseluruhannya ialah Rp3.850.000.000,00 (tiga 

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

Lin Dao Xian sebanyak 7.700 lembar saham

an nilai nominal per lembar Rp1.000.000,00

) sehingga nilai nominal 

keseluruhannya ialah Rp7.700.000.000,00 (tujuh 

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

Asih Lestari Guntur sebanyak 2.566 lembar saham

gan nilai nominal per lembar Rp1.000.000,00

) sehingga nilai nominal 

keseluruhannya ialah Rp2.566.000.000,00 (dua 

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

Kumala Ayu Dewi Guntur sebanyak 2.566 lembar 

gan nilai nominal per lembar 

satu juta rupiah) sehingga nilai 

nominal keseluruhannya ialah Rp2.566.000.000,00

dua miliar lima ratus enam puluh enam juta rupiah);

Samiaji Guntur sebanyak 2.568 lembar saham

an nilai nominal per lembar Rp1.000.000 (satu 

) sehingga nilai nominal keseluruhannya 

ialah Rp2.568.000.000,00 (dua miliar lima ratus 

enam puluh delapan juta rupiah); ---------------------- 

David Gatot Gunawan  sebanyak 3.850 lembar 

dengan nilai nominal per lembar 

satu juta rupiah) sehingga nilai 

nominal keseluruhannya ialah Rp3.850.000.000,00

tiga miliar delapan ratus lima puluh juta rupiah); --- 

Lenny Setyawati sebanyak 7.700 lembar saham

gan nilai nominal per lembar Rp1.000.000 (satu 

nominal keseluruhannya ialah 

tiga puluh satu miliar empat 

ratus sembilan puluh sembilan juta tujuh ratus dua 

  

aham 

,00 

nominal 

tiga 

  

aham 

,00 

nominal 

tujuh 

  

aham 

,00 

nominal 

dua 

  

embar 

gan nilai nominal per lembar 

) sehingga nilai 

00 

); 

aham 

satu 

annya 

dua miliar lima ratus 

  

embar 

per lembar 

) sehingga nilai 

00 

  

aham 

satu 



g.

h.

i. 

Analisis Syarat Pemberitahuan Pengambilalihan Kepada 

Komisi

a.
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juta rupiah) sehingga nilai 

ialah Rp7.700.000.000,

juta rupiah); --------------------------------

g. Bahwa dengan demikian komposisi pemegang saham dari 

PT Prima Top Boga setelah pengambilalihan saham 

adalah sebagaimana berikut:

(1) Terlapor memiliki sebesar 

PT Prima Top Boga; --------------------------------

(2) Sylvia memiliki sebesar 6,13

Top Boga; --------------------------------

(3) Lin Dao Xian memiliki sebesar 12,25% saham dari 

PT Prima Top Boga; --------------------------------

(4) Asih Lestari Guntur memiliki sebesar 4,08% saham 

dari PT Prima Top Boga;

(5) Kumala Ayu Dewi Guntur memiliki sebesar 4,08% 

saham dari PT Prima Top Boga;

(6) Samiadji Guntur memiliki sebesar 4,09% saham 

dari PT Prima Top Boga;

(7) David Gatot Gunawan memiliki sebesar 6,13% 

saham dari PT Prima Top Boga;

(8) Lenny Setyawati memiliki sebesar 12,25% saham 

dari PT Prima Top Boga;

h. Bahwa berdasarkan komposisi pemegang saham te

Terlapor merupakan pemegang saham mayoritas dengan 

kepemilikan saham 50,99%;

 Bahwa nilai penjualan dan aset PT Prima Top Boga tahun 

2015-2017 yang dinyatakan dalam rupiah adalah sebagai 

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

PT Prima Top Boga

Total 2015 

Aset -- 23.042.240.461
Penjualan  -- 18.349.831.984

Analisis Syarat Pemberitahuan Pengambilalihan Kepada 

Komisi; --------------------------------

a. Batasan Nilai; --------------------------------

SALINAN 

) sehingga nilai nominal keseluruhannya 

.000.000,00 (tujuh miliar tujuh ratus 

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

Bahwa dengan demikian komposisi pemegang saham dari 

PT Prima Top Boga setelah pengambilalihan saham 

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

memiliki sebesar 50,99% saham dari 

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

memiliki sebesar 6,13% saham dari PT Prima 

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

Lin Dao Xian memiliki sebesar 12,25% saham dari 

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

memiliki sebesar 4,08% saham 

dari PT Prima Top Boga; --------------------------------- 

Kumala Ayu Dewi Guntur memiliki sebesar 4,08% 

saham dari PT Prima Top Boga; ------------------------ 

memiliki sebesar 4,09% saham 

dari PT Prima Top Boga; --------------------------------- 

Gatot Gunawan memiliki sebesar 6,13% 

saham dari PT Prima Top Boga; ------------------------ 

memiliki sebesar 12,25% saham 

dari PT Prima Top Boga; --------------------------------- 

Bahwa berdasarkan komposisi pemegang saham tersebut, 

merupakan pemegang saham mayoritas dengan 

kepemilikan saham 50,99%; ----------------------------------- 

Bahwa nilai penjualan dan aset PT Prima Top Boga tahun 

2017 yang dinyatakan dalam rupiah adalah sebagai 

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

PT Prima Top Boga 

2016 2017 

23.042.240.461 47.600.747.548 
18.349.831.984 42.598.166.262. 

Analisis Syarat Pemberitahuan Pengambilalihan Kepada 

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

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

nominal keseluruhannya 

us 

  

Bahwa dengan demikian komposisi pemegang saham dari 

PT Prima Top Boga setelah pengambilalihan saham 

  

99% saham dari                  

  

% saham dari PT Prima 

  

Lin Dao Xian memiliki sebesar 12,25% saham dari 

  

memiliki sebesar 4,08% saham 

  

Kumala Ayu Dewi Guntur memiliki sebesar 4,08% 

  

memiliki sebesar 4,09% saham 

  

Gatot Gunawan memiliki sebesar 6,13% 

  

memiliki sebesar 12,25% saham 

  

rsebut, 

merupakan pemegang saham mayoritas dengan 

  

Bahwa nilai penjualan dan aset PT Prima Top Boga tahun 

2017 yang dinyatakan dalam rupiah adalah sebagai 

  

 
 

Analisis Syarat Pemberitahuan Pengambilalihan Kepada 

----  

  



b.

c.

d.

e.
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b. Batasan nilai untuk melakukan pemberitahuan 

Penggabungan, Peleburan, Pengambilalihan Komisi 

sebagaimana diatur dalam

Nomor 57 Tahun 2010; --------------------------------

c. Dalam pasal 5 ayat (2) 

Jumlah/batasan nilai tertentu sebagaimana dimaksud 

terdiri atas: --------------------------------

(1) Nilai aset sebesar Rp

triliun lima ratus miliar rupi

(2) Nilai penjualan sebesar Rp

(lima triliun rupiah). --------------------------------

d. Dalam pasal 5 ayat (4) PP Nomor

aset dan/atau nilai penjualan sebagaimana dimaksud 

pada ayat (2) dihitung berdasarkan penjumlahan nilai 

aset dan/atau nilai penjualan dari:

(1) Badan Usaha hasil Penggabungan, atau Badan 

Usaha hasil Peleburan, atau Badan Usaha yang 

mengambilalih saham perusahaan lain dan Badan 

Usaha yang diambilalih; dan

(2) Badan Usaha yang secara langsung maupun tidak 

langsung mengendalikan 

Badan Usaha hasil penggabungan, Badan Usaha 

hasil peleburan, atau Badan Usaha yang 

mengambilalih saham perusahaan lain dan Badan 

Usaha yang diambilalih.

e. Nilai penjualan dan/atau aset hasil Penggabungan atau 

Peleburan atau Pengambila

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 nil

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 

Nomor 2 Tahun 2013); --------------------------------

SALINAN 

Batasan nilai untuk melakukan pemberitahuan 

Penggabungan, Peleburan, Pengambilalihan Komisi 

na diatur dalam Pasal 5 ayat (2) dan (4) PP 

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

Dalam pasal 5 ayat (2) PP Nomor 57 Tahun 2010, 

Jumlah/batasan nilai tertentu sebagaimana dimaksud 

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

Nilai aset sebesar Rp2.500.000.000.000,00 (dua 

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

Nilai penjualan sebesar Rp5.000.000.000.000,00 

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

PP Nomor 57 Tahun 2010, Nilai 

aset dan/atau nilai penjualan sebagaimana dimaksud 

pada ayat (2) dihitung berdasarkan penjumlahan nilai 

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

Badan Usaha hasil Penggabungan, atau Badan 

Usaha hasil Peleburan, atau Badan Usaha yang 

mengambilalih saham perusahaan lain dan Badan 

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

Badan Usaha yang secara langsung maupun tidak 

langsung mengendalikan atau dikendalikan oleh 

Badan Usaha hasil penggabungan, Badan Usaha 

hasil peleburan, atau Badan Usaha yang 

mengambilalih saham perusahaan lain dan Badan 

Usaha yang 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 

langsung maupun tidak langsung mengendalikan atau 

dikendalikan oleh Badan Usaha yang melakukan 

Peleburan, dan Pengambilalihan (Perkom 

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

Batasan nilai untuk melakukan pemberitahuan 

Penggabungan, Peleburan, Pengambilalihan Komisi 

Pasal 5 ayat (2) dan (4) PP 

  

, 

Jumlah/batasan nilai tertentu sebagaimana dimaksud 

  

dua 

  

5.000.000.000.000,00 

  

, Nilai 

aset dan/atau nilai penjualan sebagaimana dimaksud 

pada ayat (2) dihitung berdasarkan penjumlahan nilai 

  

Badan Usaha hasil Penggabungan, atau Badan 

Usaha hasil Peleburan, atau Badan Usaha yang 

mengambilalih saham perusahaan lain dan Badan 

  

Badan Usaha yang secara langsung maupun tidak 

atau dikendalikan oleh 

Badan Usaha hasil penggabungan, Badan Usaha 

hasil peleburan, atau Badan Usaha yang 

mengambilalih saham perusahaan lain dan Badan 

  

Nilai penjualan dan/atau aset hasil Penggabungan atau 

lihan 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 

ai penjualan 

dan/atau aset dari seluruh badan usaha yang secara 

langsung maupun tidak langsung mengendalikan atau 

dikendalikan oleh Badan Usaha yang melakukan 

Peleburan, dan Pengambilalihan (Perkom 

  



f. 

g.

h.

Dalam penjelasan p

cara penghitungan jumlah/batasan nilai adalah sebagaimana 

berikut:

Dalam hal salah satu pihak yang melakukan Penggabungan 
Badan Usaha, Peleburan Badan Usaha, atau Pengambilalihan 
saham perusahaan memiliki pe
terakhir dengan nilai aset tahun sebelumnya sebesar 30% atau 
lebih, maka nilai asetnya dihitung berdasarkan rata rata nilai 
aset 3 (tiga) tahun terakhir.
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 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 Nomor 2 Tahun 2013)

g. Nilai aset dan/atau nilai penjualan Ba

Tertinggi yang dihitung adalah nilai aset dan/atau nilai 

penjualan seluruh anak perusahaan. Hal ini dikarenakan 

secara ekonomi, nilai aset anak perusahaan merupakan 

nilai aset dari induk perusahaan

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

h. 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 

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 Nomor 2 Tahun 2013)

Dalam penjelasan pasal 5 ayat (2) 

cara penghitungan jumlah/batasan nilai adalah sebagaimana 

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

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

Huruf b

SALINAN 

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 

g dengan perusahaan yang bersangkutan 

secara vertikal, yaitu induk perusahaan sampai dengan 

Badan Usaha Induk Tertinggi dan anak perusahaan 

ak perusahaan yang paling bawah 

2 Tahun 2013); -------------------------------- 

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 

ilai aset dari induk perusahaan (Perkom Nomor 2 Tahun 

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

hitung 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 

yah Indonesia. Dalam hal ini, nilai aset atau 

nilai penjualan yang dihitung adalah nilai aset atau nilai 

penjualan seluruh anak perusahaan secara langsung 

Badan Usaha Induk Tertinggi

2 Tahun 2013); -------------------------------- 

asal 5 ayat (2) PP Nomor 57 Tahun 2010, 

cara penghitungan jumlah/batasan nilai adalah sebagaimana 

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

Huruf a 
Dalam hal salah satu pihak yang melakukan Penggabungan 
Badan Usaha, Peleburan Badan Usaha, atau Pengambilalihan 

rbedaan antara nilai aset tahun 
terakhir dengan nilai aset tahun sebelumnya sebesar 30% atau 
lebih, maka nilai asetnya dihitung berdasarkan rata rata nilai 

Huruf b 

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 

g dengan perusahaan yang bersangkutan 

secara vertikal, yaitu induk perusahaan sampai dengan 

Badan Usaha Induk Tertinggi dan anak perusahaan 

ak perusahaan yang paling bawah 

  

dan Usaha 

Tertinggi yang dihitung adalah nilai aset dan/atau nilai 

penjualan seluruh anak perusahaan. Hal ini dikarenakan 

secara ekonomi, nilai aset anak perusahaan merupakan 

2 Tahun 

  

hitung adalah nilai aset yang berlokasi 

di wilayah Indonesia. Sama halnya dengan nilai 

penjualan, yang dihitung adalah nilai penjualan di 

), baik yang 

berasal dari dalam maupun penjualan yang bersumber 

yah Indonesia. Dalam hal ini, nilai aset atau 

nilai penjualan yang dihitung adalah nilai aset atau nilai 

penjualan seluruh anak perusahaan secara langsung 

Badan Usaha Induk Tertinggi 

  

, 

cara penghitungan jumlah/batasan nilai adalah sebagaimana 

---  

Dalam hal salah satu pihak yang melakukan Penggabungan 
Badan Usaha, Peleburan Badan Usaha, atau Pengambilalihan 

rbedaan 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 
perhitungan

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

penjualan dan/atau asetnya dihitung berdasarkan rata rata 

nilai penjualan dan/atau aset 3 (tiga) tahu

No

Bahwa total nilai aset dan/atau nilai penjualan 3 tahun

(2015

rupiah adalah: 

Total 
Aset 2.706.323.637.

Penjualan 2.174.501.712.

Bahwa total nilai aset dan/atau

dari 

sebagai berikut: 

Penjualan

Bahwa 

tahun terakhir dengan nilai penjualan dan/atau aset tahun 

sebelumnya signifikan (terdapat selisih lebih besar dari 30%) 

dari badan usaha pengambilalih 

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
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Cara perhitungan nilai penjualan sama dengan cara 
perhitungan nilai aset. 

Dalam hal salah satu pihak yang melakukan Penggabungan, 

Peleburan, dan Pengambilalihan memiliki perbedaan yang 

signifikan antara nilai penjualan dan/atau nilai aset tahun 

terakhir dengan nilai penjualan dan/atau aset tahun 

sebelumnya (terdapat selisih lebih besar dari 30%), maka nilai 

penjualan dan/atau asetnya dihitung berdasarkan rata rata 

nilai penjualan dan/atau aset 3 (tiga) tahu

Nomor 2 Tahun 2013); --------------------------------

Bahwa total nilai aset dan/atau nilai penjualan 3 tahun

(2015-2017) terakhir dari Terlapor

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

Terlapor 

2015 2016

2.706.323.637.034 2.919.640.858.

2.174.501.712.899 2.521.920.968.

Bahwa total nilai aset dan/atau 

dari PT Prima Top Boga yang dinyatakan dalam rupiah adalah 

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

PT Prima Top Boga

Total 2015 2016

Aset  -- 23.042.240.461
Penjualan -- 18.349.831.984

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 pengambilalih 

Terlapor 
Perbedaan 2016-

Aset 
56,17% 

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

SALINAN 

Cara perhitungan nilai penjualan sama dengan cara 

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 

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 

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

Bahwa total nilai aset dan/atau nilai penjualan 3 tahun

Terlapor yang dinyatakan dalam 

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

2016          2017 

2.919.640.858.718 4.559.573.709.411 

2.521.920.968.213 2.491.100.179.560 

 nilai penjualan tahun terakhir 

yang dinyatakan dalam rupiah adalah 

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

PT Prima Top Boga 

2016                2017 

23.042.240.461 47.600.747.548 
18.349.831.984 42.598.166.262 

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 pengambilalih Terlapor;--------------------------

-2017 
Penjualan 
-1,22 % 

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 Prima Top Boga; ---------

Cara perhitungan nilai penjualan sama dengan cara 

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 

selisih lebih besar dari 30%), maka nilai 

penjualan dan/atau asetnya dihitung berdasarkan rata rata 

n terakhir (Perkom 

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

Bahwa total nilai aset dan/atau nilai penjualan 3 tahun 

yang dinyatakan dalam 

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

 

 

nilai penjualan tahun terakhir 

yang dinyatakan dalam rupiah adalah 

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

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%) 

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

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%) 

---------  



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

berdasarkan rata r

tahun terakhir;

Bahwa

terakhir dari badan usaha mengambil

Rata Rata 

Bahwa

terakhir dari badan usaha yang diambil alih adalah;

Rata Rata 

 

Bahw

diambilalih merupakan perusahaan yang baru didirikan pada 

tanggal 

dari nilai aset dan penjualan diperhitungkan sejak tahun 

2016

Bahwa nilai gabungan

pengambilalihan yang dihitung 

nilai penjualan 

pengambilalih tahun terakhir dengan ni

dan/atau nilai as

usaha yang diambilalih 

Batasan 
Nilai 
Aset 

Penjualan 
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PT Prima Top Boga
Perbedaan 2016-

Aset 
106,58%  

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 as

tahun terakhir; --------------------------------

Bahwa rata-rata nilai penjualan dan/atau a

terakhir dari badan usaha mengambil

Rata Rata 2015-2017 

Aset (Rp) 

Bahwa rata-rata nilai penjualan dan/atau as

terakhir dari badan usaha yang diambil alih adalah;

Rata Rata 2016-2017 PT Prima Top Boga
Aset (Rp) 

Penjualan (Rp) 

Bahwa PT Prima Top Boga

diambilalih merupakan perusahaan yang baru didirikan pada 

tanggal 6 Maret 2014, oleh karena itu penghitungan rata

dari nilai aset dan penjualan diperhitungkan sejak tahun 

2016 sampai dengan tahun terakhir ya

Bahwa nilai gabungan penjualan dan/atau aset hasil 

engambilalihan yang dihitung 

ilai penjualan dan/atau nilai a

pengambilalih tahun terakhir dengan ni

dan/atau nilai aset rata rata 3 tahun terakhir dari badan 

usaha yang diambilalih adalah: 

Terlapor PT Prima Top 

3.395.179.401.721 23.547.662.
2.491.100.179.560 20.315.999.

SALINAN 

T Prima Top Boga 
-2017 

Penjualan 
132,14%   

Bahwa dengan signifikannya perbedaan antara nilai penjualan 

dan/atau nilai aset tahun terakhir dengan nilai penjualan 

dan/atau aset tahun sebelumnya dari perusahaan yang 

penjualan dan/atau asetnya dihitung 

ata nilai penjualan dan/atau aset 3 (tiga) 

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

nilai penjualan dan/atau aset 3 (tiga) tahun 

terakhir dari badan usaha mengambil-alih adalah; ---------------

Terlapor 

3.395.179.401.721 

nilai penjualan dan/atau aset 3 (tiga) tahun 

terakhir dari badan usaha yang diambil alih adalah; -------------

PT Prima Top Boga 
23.547.662.670 
20.315.999.415 

Prima Top Boga sebagai perusahaan yang 

diambilalih merupakan perusahaan yang baru didirikan pada 

eh karena itu penghitungan rata-rata 

dari nilai aset dan penjualan diperhitungkan sejak tahun 

sampai dengan tahun terakhir yaitu tahun 2017;   --------

penjualan dan/atau aset hasil 

engambilalihan yang dihitung berdasarkan penjumlahan 

/atau nilai aset dari badan usaha 

pengambilalih tahun terakhir dengan nilai penjualan 

ta 3 tahun terakhir dari badan 

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

PT Prima Top 
Boga 

Total 

23.547.662.670 3.418.727.064.391
20.315.999.415 2.511.416.178.975

Bahwa dengan signifikannya perbedaan antara nilai penjualan 

dan/atau nilai aset tahun terakhir dengan nilai penjualan 

dan/atau aset tahun sebelumnya dari perusahaan yang 

penjualan dan/atau asetnya dihitung 

et 3 (tiga) 

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

) tahun 

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

et 3 (tiga) tahun 

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

sebagai perusahaan yang 

diambilalih merupakan perusahaan yang baru didirikan pada 

rata 

dari nilai aset dan penjualan diperhitungkan sejak tahun 

--------  

penjualan dan/atau aset hasil 

berdasarkan penjumlahan 

set dari badan usaha 

lai penjualan 

ta 3 tahun terakhir dari badan 

------  

391 
975 



Bahwa dengan adanya frasa

batasan nilai 

No

maupun sifat fakultatif yang bera

satunya; 

Bahwa dengan melebihinya nilai aset gabun

usaha pengambilalih dengan badan usaha yang diambilalih 

dari batasan nilai aset sebesar 

Terlapor

pengambilalihan saham 

1.5. Penggabunga

perusahaan yang tidak terafiliasi

1.5.1.

1.5.2.

1.5.3.
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Bahwa dengan adanya frasa kata hubung “dan atau” pada 

batasan nilai sebagaimana diat

Nomor 57 Tahun 2010 memiliki arti bersifat kumulatif 

maupun sifat fakultatif yang bera

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

Bahwa dengan melebihinya nilai aset gabun

usaha pengambilalih dengan badan usaha yang diambilalih 

dari batasan nilai aset sebesar Rp

Terlapor memiliki kewajiban untuk melakukan pemberitahuan 

engambilalihan saham PT Prima Top Boga

Penggabungan, Peleburan, dan Pengambila

perusahaan yang tidak terafiliasi

1.5.1. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 PP No

Tahun 2010 diatur bahwa kewajiban menyampaikan 

pemberitahuan secara tertulis tidak berlaku bagi 

Pelaku Usaha yang melakukan Penggab

Usaha, Peleburan Bad

Pengambilalihan Saham antar

terafiliasi; --------------------------------

1.5.2. Bahwa berdasarkan penjelasan Pasal 7 PP No

Tahun 2010, yang dimaksud dengan “terafiliasi” 

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

a. hubungan antara perusahaan, baik langsung 

maupun tidak langsung, mengendalikan atau 

dikendalikan oleh perusahaan tersebut; 

b. hubungan antara 2 (

dikendalikan, baik langsung maupun tidak 

langsung, oleh pihak yang sama; atau 

c. hubungan antara perusahaan dan pemegang 

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

1.5.3. Bahwa dengan demikian perlu terlebih dahulu untuk 

diuraikan apakah ketentuan kewajiban 

menyampaikan pemberitahuan secara tertulis ini 

berlaku atau tidak bagi 

SALINAN 

kata hubung “dan atau” pada 

diatur dalam Pasal 5 ayat (2) PP 

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 diambilalih 

Rp2.500.000.000.000,00 maka 

untuk melakukan pemberitahuan 

PT Prima Top Boga kepada Komisi; ----

, Peleburan, dan Pengambilalihan antara 

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

asarkan ketentuan Pasal 7 PP Nomor 57

2010 diatur bahwa kewajiban menyampaikan 

pemberitahuan secara tertulis tidak berlaku bagi 

Pelaku Usaha yang melakukan Penggabungan Badan 

Usaha, Peleburan Badan Usaha, atau 

aham antar perusahaan yang 

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

sarkan penjelasan Pasal 7 PP Nomor 57

2010, yang dimaksud dengan “terafiliasi” 

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

hubungan antara perusahaan, baik langsung 

un 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 

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

dengan demikian perlu terlebih dahulu untuk 

diuraikan apakah ketentuan kewajiban 

menyampaikan pemberitahuan secara tertulis ini 

berlaku atau tidak bagi Terlapor; ------------------------- 

kata hubung “dan atau” pada 

ur dalam Pasal 5 ayat (2) PP 

2010 memiliki arti bersifat kumulatif 

ti bisa keduanya atau salah 

--   

gan dari badan 

usaha pengambilalih dengan badan usaha yang diambilalih 

maka 

untuk melakukan pemberitahuan 

----  

ihan antara 

  

57 

2010 diatur bahwa kewajiban menyampaikan 

pemberitahuan secara tertulis tidak berlaku bagi 

ungan Badan 

an Usaha, atau 

perusahaan yang 

  

57 

2010, yang dimaksud dengan “terafiliasi” 

  

hubungan antara perusahaan, baik langsung 

un tidak langsung, mengendalikan atau 

-----------  

) perusahaan yang 

dikendalikan, baik langsung maupun tidak 

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

hubungan antara perusahaan dan pemegang 

-----------  

dengan demikian perlu terlebih dahulu untuk 

diuraikan apakah ketentuan kewajiban 

menyampaikan pemberitahuan secara tertulis ini 

  



1.5.4.

1.5.5.

1.5.6.

1.5.7.
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1.5.4. Bahwa komposisi Pemegang Saham dari 

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

a. PT Indoritel Makmur International

1.594.467.000 atau sebesar 25,77%;

b. CTLA SA Safekeeping Account Dem

Investment Pte, Ltd. s

sebesar 15,22%; --------------------------------

c. Bonlight Investment Limited s

1.285.984.899 atau sebesar 20,79%;

d. Pasco Shikisima Corporation s

525.864.777 atau sebesar 8,50%;

e. Masyarakat sebesar 1.838.460.681 atau sebesar 

29,72%; --------------------------------

1.5.5. Bahwa pemegang saham awal dari 

sebelum diakuisisi adalah sebagai berikut: 

a. Sylvia Gunawan sebanyak

atau 12,5% kepemilikan sah

b. Tuan Lin Dao Xian sebanyak 7.700 Lembar 

Saham atau 25% kepemilikan saham;

c. Asih Lestari Guntur sebanyak 2.566 Lembar 

Saham atau 8,3% kepemilikan saham;

d. Kumala Ayu Dewi Guntur sebanyak 2.566 

Lembar Saham atau 8,3% kepemilikan saham;

e. Samiadji Guntur sebanyak 2.568 Lembar Saham 

atau 8,3% kepemilikan saham;

f. David Gatot Gunawan

Saham atau 12,5% 

g. Lenny Setyawati se

atau 25% kepemilikan saham;

1.5.6. Bahwa berdasarkan komposisi kepemilikan saham 

sebelum pengambilalihan

ditemukan hubungan afiliasi antara 

PT Prima Top Boga (vide

1.5.7. Bahwa dengan demikian

menyampaikan pemberitahuan secara tertulis kepada 

Komisi berlaku bagi Badan Usaha P

SALINAN 

Bahwa komposisi Pemegang Saham dari Terlapor

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

Makmur International, Tbk. sebesar 

1.594.467.000 atau sebesar 25,77%; ----------------

CTLA SA Safekeeping Account Demeter Indo 

Investment Pte, Ltd. sebesar 941.711.531 atau 

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

Bonlight Investment Limited sebesar 

1.285.984.899 atau sebesar 20,79%; ----------------

Pasco Shikisima Corporation sebesar 

525.864.777 atau sebesar 8,50%; --------------------

ebesar 1.838.460.681 atau sebesar 

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

saham awal dari PT Prima Top Boga

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

Gunawan sebanyak 3.850 Lembar Saham 

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

Tuan Lin Dao Xian sebanyak 7.700 Lembar 

Saham atau 25% kepemilikan saham; --------------

Asih Lestari Guntur sebanyak 2.566 Lembar 

Saham atau 8,3% kepemilikan saham; -------------

Kumala Ayu Dewi Guntur sebanyak 2.566 

Lembar Saham atau 8,3% kepemilikan saham; ---

ebanyak 2.568 Lembar Saham 

atau 8,3% kepemilikan saham; -----------------------

David Gatot Gunawan sebanyak 3.850 Lembar 

Saham atau 12,5% kepemilikan saham; ------------

Lenny Setyawati sebanyak 7.700 Lembar Saham 

atau 25% kepemilikan saham; ------------------------

Bahwa berdasarkan komposisi kepemilikan saham 

pengambilalihan saham tersebut tidak 

ditemukan hubungan afiliasi antara Terlapor dengan 

ide bukti B3, B4);  ----------------- 

demikian maka kewajiban 

menyampaikan pemberitahuan secara tertulis kepada 

berlaku bagi Badan Usaha Pengambilalih; ----- 

Terlapor 

  

ebesar 

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

eter Indo 

ebesar 941.711.531 atau 

---------  

ebesar 

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

esar 

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

ebesar 1.838.460.681 atau sebesar 

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

PT Prima Top Boga 

  

Lembar Saham 

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

Tuan Lin Dao Xian sebanyak 7.700 Lembar 

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

Asih Lestari Guntur sebanyak 2.566 Lembar 

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

Kumala Ayu Dewi Guntur sebanyak 2.566 

---  

ebanyak 2.568 Lembar Saham 

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

sebanyak 3.850 Lembar 

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

banyak 7.700 Lembar Saham 

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

Bahwa berdasarkan komposisi kepemilikan saham 

saham tersebut tidak 

dengan 

  

maka kewajiban 

menyampaikan pemberitahuan secara tertulis kepada 

  



1.6. Penggabungan

perusahaan 

1.6.1.

1.6.2.

1.7. Analisis 

1.7.1.

1.7.2.

1.7.3.
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Penggabungan, Peleburan, dan Pengambilalihan pada 

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

1.6.1. Dalam hal terjadi perubahan pengendali baik dari 

nilai saham dan atau jumlah pengendali perusahaan 

Joint Venture yang dikarenakan adanya tindakan 

Penggabungan, Peleburan, dan Pengambilalihan, 

maka tindakan tersebu

Nomor 57 Tahun 2010; 

1.6.2. Bahwa PT Prima Top Boga 

perusahaan Joint Venture

perusahaannya;  --------------------------------

Analisis Waktu Pemberitahuan; 

1.7.1. Bahwa pasal 5 ayat (1) PP No

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 diber

tertulis kepada Komisi paling lama 30 (

kerja sejak tanggal telah berlaku efektif secara yuridis 

Penggabungan Badan Usaha, Peleburan Badan 

Usaha, Pengambilalihan 

1.7.2. Bahwa pelaku usaha harus melakukan 

pemberitahuan paling lambat 30 (

sejak tanggal Penggabungan, Peleburan, dan 

Pengambilalihan telah 

(Perkom Nomor 2 Tahun 2013)

1.7.3. Tanggal Penggabungan, Peleburan, dan 

Pengambilalihan telah berlaku efektif secara yuridi

untuk badan usaha yang berbentuk Perseroan 

Terbatas, sesuai dengan 

UU Nomor 40 Tahun 2007 pada b

adalah tanggal (Perkom No

a. Persetujuan Menteri

Dasar dalam terjadi Pengga

SALINAN 

, Peleburan, dan Pengambilalihan pada 

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

Dalam hal terjadi perubahan pengendali baik dari 

nilai saham dan atau jumlah pengendali perusahaan 

yang dikarenakan adanya tindakan 

buran, dan Pengambilalihan, 

maka tindakan tersebut tidak dikecualikan dari PP 

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

PT Prima Top Boga bukan merupakan 

Joint Venture dari Terlapor maupun anak 

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

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

t (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 

alihan Saham  perusahaan; ---------- 

Bahwa pelaku usaha harus melakukan 

tahuan paling lambat 30 (tiga puluh) hari 

sejak tanggal Penggabungan, Peleburan, dan 

 berlaku efektif secara yuridis 

2 Tahun 2013); --------------------------- 

Tanggal Penggabungan, Peleburan, dan 

Pengambilalihan telah berlaku efektif secara yuridis 

untuk badan usaha yang berbentuk Perseroan 

Terbatas, sesuai dengan ketentuan dalam pasal 133 

2007 pada bagian penjelasan 

adalah tanggal (Perkom Nomor 2 Tahun 2013); -------- 

Menteri atas perubahan Anggaran 

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

, Peleburan, dan Pengambilalihan pada 

  

Dalam hal terjadi perubahan pengendali baik dari 

nilai saham dan atau jumlah pengendali perusahaan 

yang dikarenakan adanya tindakan 

buran, dan Pengambilalihan, 

t tidak dikecualikan dari PP 

  

merupakan 

maupun anak 

  

  

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 

itahukan secara 

) hari 

kerja sejak tanggal telah berlaku efektif secara yuridis 

Penggabungan Badan Usaha, Peleburan Badan 

  

Bahwa pelaku usaha harus melakukan 

) hari 

sejak tanggal Penggabungan, Peleburan, dan 

berlaku efektif secara yuridis 

  

Tanggal Penggabungan, Peleburan, dan 

s 

untuk badan usaha yang berbentuk Perseroan 

ketentuan dalam pasal 133 

agian penjelasan 

  

atas perubahan Anggaran 

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



1.7.4.

1.7.5.

1.7.6.

 
 
 
 

- 20 - 
 

b. Pemberitahunan diterima Menteri baik dalam hal 

terjadi perubahaan Anggaran Dasar sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 21 ayat (3) UU No

Tahun 2007 maupun yang tidak disertai 

perubahaan Anggaran Dasar; dan

c. Pengesahaan Menteri atas Akta Pendiria

Perseroan Terbatas dalam hal terjadi Peleburan;

d. Jika salah satu pihak yang melakukan 

Penggabungan, Peleburan, dan Pengambilalihan 

adalah perseroan terbatas dan pihak lain adalah 

perusahaan non-

pemberitahuan dilakukan paling lamb

puluh) hari sejak tanggal ditandatanganinya 

pengesahan Penggabungan, Peleburan, dan 

Pengambilalihan oleh para pihak. Adapun 

tanggal pengesahaan adalah tanggal efektif suatu 

badan usaha bergabung

kepemilikan salah

diambilalih (Perkom No

1.7.4. Bahwa berdasarkan Keputusan  Menteri Hukum dan 

Hak Asasi Manusia Republik Indones

0003152.AH.01.02 tentang Persetujuan Perubahan 

Anggaran Dasar Perseroan Terbatas PT Prima Top 

Boga, diketahui bahwa pengambilalihan saham 

perusahaan PT Prima Top Boga oleh 

efektif secara yuridis pada tanggal 09 Februari 2018 

(vide bukti C6);  --------------------------------

1.7.5. Bahwa Terlapor melakukan 

tertulis kepada Komisi terkait pengambilalihan saham 

perusahaan PT Prima Top Bo

2018 (vide bukti C17); --------------------------------

1.7.6. Bahwa berdasarkan penghitungan hari kalender, 

pemberitahuan pengambilalihan saham perusahaan 

PT Prima Top Boga seharusnya diberitahukan kepada 

Komisi paling lambat pada tanggal 23 Mare

SALINAN 

Pemberitahunan diterima Menteri baik dalam hal 

perubahaan Anggaran Dasar sebagaimana 

d dalam Pasal 21 ayat (3) UU Nomor 40

2007 maupun yang tidak disertai 

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

Pengesahaan Menteri atas Akta Pendirian 

Perseroan Terbatas dalam hal terjadi Peleburan; --

Jika salah satu pihak yang melakukan 

Penggabungan, Peleburan, dan Pengambilalihan 

adalah perseroan terbatas dan pihak lain adalah 

-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 salah di perusahaan yang 

diambilalih (Perkom Nomor 2 Tahun 2013); --------

Bahwa berdasarkan Keputusan  Menteri Hukum dan 

Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: AHU-

entang Persetujuan Perubahan 

Anggaran Dasar Perseroan Terbatas PT Prima Top 

ui bahwa pengambilalihan saham 

perusahaan PT Prima Top Boga oleh Terlapor berlaku 

pada tanggal 09 Februari 2018 

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

melakukan pemberitahuan secara 

terkait pengambilalihan saham 

usahaan PT Prima Top Boga pada tanggal 29 Maret 

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

Bahwa berdasarkan penghitungan hari kalender, 

pemberitahuan pengambilalihan saham perusahaan 

PT Prima Top Boga seharusnya diberitahukan kepada 

Komisi paling lambat pada tanggal 23 Maret 2018; ---- 

Pemberitahunan diterima Menteri baik dalam hal 

perubahaan Anggaran Dasar sebagaimana 

40 

2007 maupun yang tidak disertai 

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

n 

--  

Jika salah satu pihak yang melakukan 

Penggabungan, Peleburan, dan Pengambilalihan 

adalah perseroan terbatas dan pihak lain adalah 

perseroan terbatas, maka 

at 30 (tiga 

puluh) hari sejak tanggal ditandatanganinya 

pengesahan Penggabungan, Peleburan, dan 

Pengambilalihan oleh para pihak. Adapun 

tanggal pengesahaan adalah tanggal efektif suatu 

, melebur dan beralihnya 

sahaan yang 

--------  

Bahwa berdasarkan Keputusan  Menteri Hukum dan 

-

entang Persetujuan Perubahan 

Anggaran Dasar Perseroan Terbatas PT Prima Top 

ui bahwa pengambilalihan saham 

berlaku 

pada tanggal 09 Februari 2018 

  

emberitahuan secara 

terkait pengambilalihan saham 

ga pada tanggal 29 Maret 

  

Bahwa berdasarkan penghitungan hari kalender, 

pemberitahuan pengambilalihan saham perusahaan 

PT Prima Top Boga seharusnya diberitahukan kepada 

  



 

1.7.7.

1.7.8.

1.7.9.

1.8. Analisis 

1.8.1.

1.8.2.
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Hari Tanggal/ Hari Tanggal/
Ke Bulan Ke Bulan
1 09-Feb-18   11 26-Feb
2 12-Feb-18   12 27-Feb
3 13-Feb-18   13 28-Feb
4 14-Feb-18   14 01-Mar
5 15-Feb-18   15 02-Mar
6 19-Feb-18   16 05-Mar

7 20-Feb-18   17 06-Mar
8 21-Feb-18   18 07-Mar
9 22-Feb-18   19 08-Mar
10 23-Feb-18   20 09-Mar

1.7.7. Bahwa Terlapor terlambat melakukan pemberitahuan 

kepada Komisi selama 4 (

Hari Ke- Tanggal /Bulan

1 26
2 27
3 28

4 29
 

1.7.8. Bahwa sebagai catatan terdapat hari libur/

merah pada tanggal 16 Februar

1.7.9. Bahwa penghitungan 30 (

didasarkan pada Keputusan Bersama Menteri Agama, 

Menteri Ketenagakerjaan

Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi 

Birokrasi Republik Indonesia

Nomor 256 Tahun 2017

01/SKB/MENPAN-RB/09/2017 Tentang Hari Libur 

Nasional dan Cuti Bersama Tahun 2018;

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

1.8.1. Bahwa untuk membuktikan bahwa 

melanggar Pasal 29 UU No

5 PP Nomor 57 Tahun 

dilakukan analisis pemenuhan Pasal;

1.8.2. Bahwa unsur-unsur Pasal 29 ayat (1) UU No

Tahun 1999 adalah sebagai berikut:

a. penggabungan atau peleburan badan usaha, 

atau pengambilalihan saham;

SALINAN 

Tanggal/ Hari Tanggal / 
Bulan Ke Bulan 
Feb-18   21 12-Mar-18 
Feb-18   22 13-Mar-18 
Feb-18   23 14-Mar-18 
Mar-18   24 15-Mar-18 
Mar-18   25 16-Mar-18 
Mar-18   26 19-Mar-18 

Mar-18   27 20-Mar-18 
Mar-18   28 21-Mar-18 
Mar-18   29 22-Mar-18 
Mar-18   30 23-Mar-18 

terlambat melakukan pemberitahuan 

4 (empat) hari kerja;  ------------ 

Tanggal /Bulan 

26-Mar-18 
27-Mar-18 
28-Mar-18 

29-Mar-18 

ai catatan terdapat hari libur/tanggal 

16 Februari 2018; ------------------ 

Bahwa penghitungan 30 (tiga puluh) hari kerja 

didasarkan pada Keputusan Bersama Menteri Agama, 

Ketenagakerjaan, dan Menteri 

Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi 

Birokrasi Republik Indonesia Nomor 707 Tahun 2017, 

Nomor 256 Tahun 2017 dan Nomor 

RB/09/2017 Tentang Hari Libur 

Nasional dan Cuti Bersama Tahun 2018; --------------- 

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

Bahwa untuk membuktikan bahwa Terlapor

melanggar Pasal 29 UU Nomor 5 Tahun 1999 jo. Pasal 

Tahun 2010, terlebih dahulu 

lakukan analisis pemenuhan Pasal; -------------------- 

unsur Pasal 29 ayat (1) UU Nomor 5

1999 adalah sebagai berikut: --------------------- 

enggabungan atau peleburan badan usaha, 

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

terlambat melakukan pemberitahuan 

  

tanggal 

  

) hari kerja 

didasarkan pada Keputusan Bersama Menteri Agama, 

Menteri 

Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi 

Nomor 707 Tahun 2017, 

dan Nomor 

RB/09/2017 Tentang Hari Libur 

  

  

Terlapor 

Pasal 

2010, terlebih dahulu 

  

5 

  

enggabungan atau peleburan badan usaha, 

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



1.8.3.

1.8.4.
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b. nilai aset dan atau nilai penjualannya melebihi 

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

c. wajib diberitahukan

lambatnya 30 (tiga puluh

penggabungan, peleburan atau pengambilalihan 

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

1.8.3. Unsur “Penggabungan atau Peleburan Badan Usaha, 

atau pengambilalihan saham”

a. Bahwa dalam unsur ini terdapat kata 

“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 29 Maret 2018 

menerima pemberitahuan dari 

melakukan Pengambilalihan S

PT Prima Top Boga; 

d. Bahwa dengan demikian unsur pengambilalihan 

saham telah terpenuhi;

1.8.4. Unsur “nilai aset dan atau nilai penjualannya 

melebihi jumlah tertentu”;

a. Bahwa berdasarkan ke

UU Nomor 5 Tahun 

Ketentuan tentang 

nilai penjualan serta tata cara pemberitahuan 

sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tersebut 

diatas, diatur dalam Peraturan Pemerinta

b. Bahwa sebagai peraturan pelaksan

ketentuan Pasal 29 UU Nomor 5 Tahun 

tersebut diatas, Pemerintah telah

PP Nomor 57 Tahun 

memuat mengenai nilai aset dan

penjualan yang melebihi jumlah tertentu;

SALINAN 

nilai aset dan atau nilai penjualannya melebihi 

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

jib diberitahukan kepada Komisi selambat-

tiga puluh) hari sejak tanggal 

penggabungan, peleburan atau pengambilalihan 

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

Unsur “Penggabungan atau Peleburan Badan Usaha, 

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

dalam unsur ini terdapat kata hubung 

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

Bahwa dengan demikian, maka dalam unsur ini, 

cukup salah satu dari: “Penggabungan”, atau 

Usaha”, atau “Pengambilalihan 

aham” terpenuhi, maka telah terpenuhi unsur 

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

Bahwa pada tanggal 29 Maret 2018 Komisi

eritahuan dari Terlapor yang 

melakukan Pengambilalihan Saham (akuisisi) 

PT Prima Top Boga;  ------------------------------------

ngan demikian unsur pengambilalihan 

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

“nilai aset dan atau nilai penjualannya 

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

berdasarkan ketentuan Pasal 29 ayat (2) 

UU Nomor 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; -------

Bahwa sebagai peraturan pelaksana dari 

ketentuan Pasal 29 UU Nomor 5 Tahun 1999 

tersebut diatas, Pemerintah telah menerbitkan 

Nomor 57 Tahun 2010 yang didalamnya 

memuat mengenai nilai aset dan/atau nilai 

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

nilai aset dan atau nilai penjualannya melebihi 

---------  

-

) hari sejak tanggal 

penggabungan, peleburan atau pengambilalihan 

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

Unsur “Penggabungan atau Peleburan Badan Usaha, 

  

hubung 

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

Bahwa dengan demikian, maka dalam unsur ini, 

cukup salah satu dari: “Penggabungan”, atau 

Usaha”, atau “Pengambilalihan 

aham” terpenuhi, maka telah terpenuhi unsur 

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

Komisi 

yang 

aham (akuisisi)                 

----  

ngan demikian unsur pengambilalihan 

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

“nilai aset dan atau nilai penjualannya 

  

tentuan Pasal 29 ayat (2) 

bahwa 

penetapan nilai aset dan atau 

nilai penjualan serta tata cara pemberitahuan 

sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tersebut 

-------  

a dari 

1999 

menerbitkan 

2010 yang didalamnya 

atau nilai 

----------  
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c. Bahwa nilai aset

melebihi jumlah tertentu diat

ayat (2) PP Nomor 57 Tahun 

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

(1) nilai aset sebesar Rp2.500.000.000.000,00 

(dua triliun lima ratus miliar rupiah

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

(2) nilai penjualan sebesar 

Rp5.000.000.000.000,00 (

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

d. Bahwa nilai aset dan/atau nilai penjualan 

sebagaimana dimaks

Nomor 57 Tahun 2010 tersebut diatas dihitung 

berdasarkan penjumlahan nilai aset dan/atau 

nilai penjualan dari: 

(1) Badan Usaha 

Badan Usaha hasil Peleburan, atau Badan 

Usaha yang mengambilalih saham 

perusahaan lain dan Badan Usaha yang 

diambilalih; dan 

(2) Badan Usaha yang secara langsung 

maupun tidak langsung mengendalikan 

atau dikendalikan oleh Badan Usaha 

Penggabungan, atau Badan Usaha hasil 

Peleburan, atau Badan Usaha yang 

mengambilalih saham perusahaan lain dan 

Badan Usaha yang diambilalih

e. Bahwa penghitungan nilai aset dan

penjualan tersebut diatas untuk mengetahui 

apakah nilai aset da

melebihi jumlah tertentu

f. Bahwa nilai aset dan atau nilai penjualan 

tersebut menjadi hal menentukan apakah Pelaku 

Usaha wajib atau tidak wajib untuk melaporkan 

ke Komisi; --------------------------------

SALINAN 

aset dan atau nilai penjualan 

melebihi jumlah tertentu diatur dalam Pasal 5 

ayat (2) PP Nomor 57 Tahun 2010 yang 

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

aset sebesar Rp2.500.000.000.000,00 

dua triliun lima ratus miliar rupiah); 

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

nilai penjualan sebesar 

00.000.000.000,00 (lima triliun 

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

Bahwa nilai aset dan/atau nilai penjualan 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) PP 

2010 tersebut diatas dihitung 

berdasarkan penjumlahan nilai aset dan/atau 

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

Badan Usaha hasil Penggabungan, atau 

Badan Usaha hasil Peleburan, atau Badan 

Usaha yang mengambilalih saham 

perusahaan lain dan Badan Usaha yang 

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

Badan Usaha yang secara langsung 

maupun tidak langsung mengendalikan 

atau dikendalikan oleh Badan Usaha hasil 

Penggabungan, atau Badan Usaha hasil 

Peleburan, atau Badan Usaha yang 

mengambilalih saham perusahaan lain dan 

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

Bahwa penghitungan nilai aset dan/atau nilai 

penjualan tersebut diatas untuk mengetahui 

apakah nilai aset dan atau nilai penjualan 

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

Bahwa nilai aset dan atau nilai penjualan 

tersebut menjadi hal menentukan apakah Pelaku 

Usaha wajib atau tidak wajib untuk melaporkan 

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

dan atau nilai penjualan 

ur dalam Pasal 5 

2010 yang 

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

aset sebesar Rp2.500.000.000.000,00 

); 

  

nilai penjualan sebesar 

lima triliun 

  

Bahwa nilai aset dan/atau nilai penjualan 

ud dalam Pasal 5 ayat (2) PP 

2010 tersebut diatas dihitung 

berdasarkan penjumlahan nilai aset dan/atau 

---  

hasil Penggabungan, atau 

Badan Usaha hasil Peleburan, atau Badan 

Usaha yang mengambilalih saham 

perusahaan lain dan Badan Usaha yang 

  

Badan Usaha yang secara langsung 

maupun tidak langsung mengendalikan 

hasil 

Penggabungan, atau Badan Usaha hasil 

Peleburan, atau Badan Usaha yang 

mengambilalih saham perusahaan lain dan 

  

atau nilai 

penjualan tersebut diatas untuk mengetahui 

n atau nilai penjualan 

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

Bahwa nilai aset dan atau nilai penjualan 

tersebut menjadi hal menentukan apakah Pelaku 

Usaha wajib atau tidak wajib untuk melaporkan 

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



1.8.5.
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g. Bahwa dengan adanya frasa kata hubung “dan 

atau” memiliki a

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 

diperoleh fakta-fakta bahwa nilai penjualan 

dan/atau nilai aset gabungan dari badan usaha 

pengambilalih dengan badan us

diambilalih sebesar Rp3.418.727.064.

nilai aset dan Rp2.511.416.178.

penjualan; --------------------------------

j. Bahwa dengan demikian pengambilalihan saham 

oleh Terlapor nilai asetnya melebihi jumlah 

tertentu sebagaimana diatur dalam Pasal 5 PP 

Nomor 57 Tahun 2010; 

k. Bahwa dengan demikian unsur “nilai 

melebihi jumlah tertentu” telah terpenuhi;

1.8.5. Unsur “wajib diberitahukan kepada Komisi selambat

lambatnya 30 (tiga puluh

penggabungan, peleburan atau pengambilalihan 

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

a. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 5 ayat (1) 

PP Nomor 57 Tahun 

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 Komisi paling lama 30 (

kerja sejak tanggal telah berlaku efektif secara 

yuridis Penggabungan Badan Usaha, Peleburan 

SALINAN 

Bahwa dengan adanya frasa kata hubung “dan 

atau” memiliki arti memiliki sifat kumulatif 

maupun sifat fakultatif yang berati bisa 

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

Bahwa dengan demikian, yang menjadi faktor 

utama dari unsur ini adalah melebihi atau tidak 

melebihi jumlah tertentu yang telah ditentukan 

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

Bahwa 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 sebesar Rp3.418.727.064.391 untuk 

aset dan Rp2.511.416.178.975 untuk nilai 

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

Bahwa dengan demikian pengambilalihan saham 

nilai asetnya melebihi jumlah 

mana diatur dalam Pasal 5 PP 

2010;  -------------------------------

Bahwa dengan demikian unsur “nilai aset 

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

Unsur “wajib diberitahukan kepada Komisi selambat-

tiga puluh) hari sejak tanggal 

penggabungan, peleburan atau pengambilalihan 

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

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 5 ayat (1) 

7 Tahun 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 

paling lama 30 (tiga puluh) hari 

kerja sejak tanggal telah berlaku efektif secara 

yuridis Penggabungan Badan Usaha, Peleburan 

Bahwa dengan adanya frasa kata hubung “dan 

rti memiliki sifat kumulatif 

maupun sifat fakultatif yang berati bisa 

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

Bahwa dengan demikian, yang menjadi faktor 

utama dari unsur ini adalah melebihi atau tidak 

melebihi jumlah tertentu yang telah ditentukan 

----------  

Bahwa berdasarkan ketentuan penghitungan 

nilai aset dan/atau nilai penjualan gabungan 

fakta bahwa nilai penjualan 

dan/atau nilai aset gabungan dari badan usaha 

aha yang 

untuk 

975 untuk nilai 

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

Bahwa dengan demikian pengambilalihan saham 

nilai asetnya melebihi jumlah 

mana diatur dalam Pasal 5 PP 

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

aset 

---------  

-

) hari sejak tanggal 

penggabungan, peleburan atau pengambilalihan 

  

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 5 ayat (1) 

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 

) hari 

kerja sejak tanggal telah berlaku efektif secara 

yuridis Penggabungan Badan Usaha, Peleburan 
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Badan Usaha, atau Pengambilalihan saham 

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

b. Bahwa berdasarkan ketentuan tersebut, maka 

pemberitahuan wajib dilakukan

(1) secara tertulis;

(2) paling lama 30 (

berlaku efektif;

(3) berlaku efektif secara yuridis;

c. Bahwa Terlapor memberitahukan secara tertulis 

kepada Komisi pada tanggal 

terkait Pengambilalihan Saham PT Prima Top 

Boga; --------------------------------

d. Bahwa dengan adanya frasa kata “sejak” maka 

memiliki arti penghitungan 30 (

dihitung sejak tanggal berlaku efektif secara 

yuridis; --------------------------------

e. Bahwa berdasarkan ketentuan UU Nomor 40 

Tahun 2007, tanggal telah berlaku efektif secara 

yuridis adalah 09 Februari 

diterbitkannya Keputusan 

Hak Asasi Manusia Republik Indonesia 

AHU-0003152.AH.01.02 Tentang Persetujuan

Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas

PT Prima Top Boga

pengambilalihan saham perusa

Top Boga oleh Terlapor

yuridis pada tanggal 

f. Bahwa berdasarkan telah berlaku efektif secara 

yuridis perubahan anggaran dasar PT Prima Top 

Boga, maka Terlapor

kepada Komisi selam

23 Maret 2018; --------------------------------

g. Bahwa Terlapor

pemberitahuan kepada 

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

SALINAN 

Badan Usaha, atau Pengambilalihan saham 

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

Bahwa berdasarkan ketentuan tersebut, maka 

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

secara tertulis; ------------------------------------ 

paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak 

berlaku efektif; ----------------------------------- 

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

memberitahukan secara tertulis 

pada tanggal 29 Maret 2018 

terkait Pengambilalihan Saham PT Prima Top 

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

ngan adanya frasa kata “sejak” maka 

memiliki arti penghitungan 30 (tiga puluh) hari 

dihitung sejak tanggal berlaku efektif secara 

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

Bahwa berdasarkan ketentuan UU Nomor 40 

2007, tanggal telah berlaku efektif secara 

yuridis adalah 09 Februari 2018 sejak 

Keputusan  Menteri Hukum dan 

Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: 

0003152.AH.01.02 Tentang Persetujuan

Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas

PT Prima Top Boga, sehingga diketahui bahwa 

pengambilalihan saham perusahaan PT Prima 

Terlapor berlaku efektif secara 

yuridis pada tanggal 09 Februari 2018;  ------------

Bahwa berdasarkan telah berlaku efektif secara 

yuridis perubahan anggaran dasar PT Prima Top 

Terlapor harus sudah melaporkan 

selambat-lambatnya pada tanggal 

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

Terlapor terlambat melakukan 

pemberitahuan kepada Komisi selama 4 (empat) 

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

Badan Usaha, atau Pengambilalihan saham 

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

Bahwa berdasarkan ketentuan tersebut, maka 

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

  

) hari sejak 

  

  

memberitahukan secara tertulis 

Maret 2018 

terkait Pengambilalihan Saham PT Prima Top 

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

ngan adanya frasa kata “sejak” maka 

) hari 

dihitung sejak tanggal berlaku efektif secara 

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

Bahwa berdasarkan ketentuan UU Nomor 40 

2007, tanggal telah berlaku efektif secara 

2018 sejak 

ri Hukum dan 

Nomor: 

0003152.AH.01.02 Tentang Persetujuan 

Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas 

diketahui bahwa 

Prima 

berlaku efektif secara 

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

Bahwa berdasarkan telah berlaku efektif secara 

yuridis perubahan anggaran dasar PT Prima Top 

harus sudah melaporkan 

lambatnya pada tanggal 

----------  

terlambat melakukan 

) 

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



2. Menimbang bahwa pada Sidang Majelis Komisi tanggal 

2018, Terlapor menyerahkan Tanggapan terhadap Laporan 
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Hari Ke- Tanggal /Bulan

1 
2 
3 
4 

 

h. Bahwa dengan demikian unsur “wajib 

diberitahukan kepada Komisi selambat

lambatnya 30 (tiga puluh

Penggabungan, Peleburan atau Pengambilalihan 

tersebut” tidak dipenuhi oleh 

i. Bahwa Pasal 6 PP Nomor 57 Tahun 

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

sebesar Rp1.000.000.000,00 (

untuk setiap hari keterlambatan, dengan 

ketentuan denda administratif secara 

keseluruhan paling tinggi sebesar 

Rp25.000.000.000,00 

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

j. Bahwa Pasal 6 PP

mengatur mengenai sanksi terhadap pelaku 

usaha yang melakukan keterlambatan 

pemberitahuan Penggabungan, Pel

Pengambilalihan kepada 

k. Bahwa dengan mengacu kepada fakta 

sebagaimana diuraikan diatas, 

terlambat melakukan pemberitahuan kepada 

Komisi selama 4 (

patut dijatuhkan denda administratif paling 

tinggi sebesar Rp4

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

Menimbang bahwa pada Sidang Majelis Komisi tanggal 

, Terlapor menyerahkan Tanggapan terhadap Laporan 

SALINAN 

Tanggal /Bulan 

26-Mar-18 
27-Mar-18 
28-Mar-18 
29-Mar-18 

Bahwa dengan demikian unsur “wajib 

tahukan kepada Komisi selambat-

tiga puluh) hari sejak tanggal 

Penggabungan, Peleburan atau Pengambilalihan 

tersebut” tidak dipenuhi oleh Terlapor; -------------

Bahwa Pasal 6 PP Nomor 57 Tahun 2010 

berbunyi sebagai berikut: “Dalam hal Pelaku 

enyampaikan pemberitahuan 

secara tertulis sebagaimana dimaksud dalam 

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

dkenakan sanksi berupa denda administratif 

1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) 

untuk setiap hari keterlambatan, dengan 

nda administratif secara 

ruhan paling tinggi sebesar 

25.000.000.000,00 (dua puluh lima miliar 

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

Bahwa Pasal 6 PP Nomor 57 Tahun 2010 

mengatur mengenai sanksi terhadap pelaku 

usaha yang melakukan keterlambatan 

pemberitahuan Penggabungan, Peleburan, 

Pengambilalihan kepada Komisi; ---------------------

Bahwa dengan mengacu kepada fakta 

sebagaimana diuraikan diatas, Terlapor telah 

terlambat melakukan pemberitahuan kepada 

selama 4 (empat) hari kerja sehingga 

patut dijatuhkan denda administratif paling 

4.000.000.000,00 (empat miliar 

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

Menimbang bahwa pada Sidang Majelis Komisi tanggal 29 Oktober 

, Terlapor menyerahkan Tanggapan terhadap Laporan 

Bahwa dengan demikian unsur “wajib 

-

tanggal 

Penggabungan, Peleburan atau Pengambilalihan 

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

2010 

berbunyi sebagai berikut: “Dalam hal Pelaku 

enyampaikan pemberitahuan 

secara tertulis sebagaimana dimaksud dalam 

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

denda administratif 

) 

untuk setiap hari keterlambatan, dengan 

nda administratif secara 

ruhan paling tinggi sebesar 

dua puluh lima miliar 

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

2010 

mengatur mengenai sanksi terhadap pelaku 

usaha yang melakukan keterlambatan 

eburan, 

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

Bahwa dengan mengacu kepada fakta 

telah 

terlambat melakukan pemberitahuan kepada 

sehingga 

patut dijatuhkan denda administratif paling 

miliar 

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

29 Oktober 

, Terlapor menyerahkan Tanggapan terhadap Laporan 



Keterlambatan Pemberitahuan yang pada pokoknya berisi hal

sebagai berikut (

2.1. Bahwa

saham atas 32.051 (tiga puluh dua ribu lima puluh satu) 

lembar saham PT Prima Top Boga (PTB) dengan penerbitan 

lembar saham baru di dalam PTB yang diambilalih dengan 

penyetoran

satu miliar empat ratus sembilan puluh sembilan juta tujuh 

ratus d

telah dituangkan dalam Akta Pernyataan Keputusan 

Pemegang saham Prima Top Boga Nomor 12 tanggal 24 

Januar

2.2. Bahwa Terlapor telah m

Nomor 116/DC.2/S/

himbauan Pemberitahuan Akuisisi;

2.3. Bahwa T

pe

menciptakan persaingan usaha yang sehat dan mengawasi 

segala tindakan Pelaku Usaha (termasuk Terlapor) ag

dengan prinsip Undang

Larangan Praktek Monopoli dan Persaing

Sehat

pemberitahuan terkait dengan 

(Akuisisi) 

ketentuan yang diwajibkan Pasal 29 Undang Undang Nomor 5 

tahun 1999 

2010 pada tanggal 29 Maret 2018, yaitu melalui surat 

tanggapan Nomor 0213/HO/LGL/III/2008 dan Formulir 

Pemberitahuan kepada 

pemberitahuan tersebut tidak terlambat;

2.4. Bahwa dalam

sebagai perusahaan terbuka Terlapor senantiasa 

memperhatikan, menghormati dan wajib mematuhi peraturan

peraturan yang berlaku di Indonesia yang sifatnya kumulatif, 

yaitu sebagai berikut;
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Keterlambatan Pemberitahuan yang pada pokoknya berisi hal

sebagai berikut (vide bukti B2, T2):--- --------------------------------

Bahwa benar Terlapor telah melakukan pengambilalihan 

saham atas 32.051 (tiga puluh dua ribu lima puluh satu) 

lembar saham PT Prima Top Boga (PTB) dengan penerbitan 

lembar saham baru di dalam PTB yang diambilalih dengan 

penyetoran modal senilai Rp31.499.722.800,00

satu miliar empat ratus sembilan puluh sembilan juta tujuh 

ratus dua puluh dua ribu delapan ratus rupiah) sebagaimana 

telah dituangkan dalam Akta Pernyataan Keputusan 

Pemegang saham Prima Top Boga Nomor 12 tanggal 24 

Januari 2018, yang dibuat oleh N

Bahwa Terlapor telah menerima Surat 

Nomor 116/DC.2/S/III/2018 tanggal 07 Maret 2018 perihal 

himbauan Pemberitahuan Akuisisi;

Bahwa Terlapor sangat menghormati pengawasan dan 

penegakan hukum yang dilakukan oleh 

menciptakan persaingan usaha yang sehat dan mengawasi 

segala tindakan Pelaku Usaha (termasuk Terlapor) ag

dengan prinsip Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang 

arangan Praktek Monopoli dan Persaing

Sehat. Oleh karena itu Terlapor telah melakukan kewajiban 

pemberitahuan terkait dengan 

(Akuisisi) PTB oleh Terlapor kepada 

ketentuan yang diwajibkan Pasal 29 Undang Undang Nomor 5 

tahun 1999 jo. pasal 5 Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 

2010 pada tanggal 29 Maret 2018, yaitu melalui surat 

tanggapan Nomor 0213/HO/LGL/III/2008 dan Formulir 

Pemberitahuan kepada Komisi tertanggal 28 Maret 2018, dan 

pemberitahuan tersebut tidak terlambat;

Bahwa dalam melakukan proses pengambilalihan saham PTB, 

sebagai perusahaan terbuka Terlapor senantiasa 

memperhatikan, menghormati dan wajib mematuhi peraturan

peraturan yang berlaku di Indonesia yang sifatnya kumulatif, 

yaitu sebagai berikut; --------------------------------

SALINAN 

Keterlambatan Pemberitahuan yang pada pokoknya berisi hal-hal 

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

erlapor telah melakukan pengambilalihan 

saham atas 32.051 (tiga puluh dua ribu lima puluh satu) 

lembar saham PT Prima Top Boga (PTB) dengan penerbitan 

lembar saham baru di dalam PTB yang diambilalih dengan 

Rp31.499.722.800,00 (tiga puluh 

satu miliar empat ratus sembilan puluh sembilan juta tujuh 

ua puluh dua ribu delapan ratus rupiah) sebagaimana 

telah dituangkan dalam Akta Pernyataan Keputusan 

Pemegang saham Prima Top Boga Nomor 12 tanggal 24 

i 2018, yang dibuat oleh Notaris Budiono Widjaja, S.H; 

enerima Surat Direktorat Merger KPPU

/2018 tanggal 07 Maret 2018 perihal 

himbauan Pemberitahuan Akuisisi; --------------------------------- 

erlapor sangat menghormati pengawasan dan 

kum yang dilakukan oleh Komisi untuk 

menciptakan persaingan usaha yang sehat dan mengawasi 

segala tindakan Pelaku Usaha (termasuk Terlapor) agar sesuai 

Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang 

arangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak 

Oleh karena itu Terlapor telah melakukan kewajiban 

pemberitahuan terkait dengan Pengambilalihan Saham 

erlapor kepada Komisi sesuai dengan 

ketentuan yang diwajibkan Pasal 29 Undang Undang Nomor 5 

al 5 Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 

2010 pada tanggal 29 Maret 2018, yaitu melalui surat 

tanggapan Nomor 0213/HO/LGL/III/2008 dan Formulir 

tertanggal 28 Maret 2018, dan 

pemberitahuan tersebut tidak terlambat; -------------------------- 

elakukan proses pengambilalihan saham PTB, 

sebagai perusahaan terbuka Terlapor senantiasa 

memperhatikan, menghormati dan wajib mematuhi peraturan-

peraturan yang berlaku di Indonesia yang sifatnya kumulatif, 

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

hal 

  

erlapor telah melakukan pengambilalihan 

saham atas 32.051 (tiga puluh dua ribu lima puluh satu) 

lembar saham PT Prima Top Boga (PTB) dengan penerbitan 

lembar saham baru di dalam PTB yang diambilalih dengan 

puluh 

satu miliar empat ratus sembilan puluh sembilan juta tujuh 

ua puluh dua ribu delapan ratus rupiah) sebagaimana 

telah dituangkan dalam Akta Pernyataan Keputusan 

Pemegang saham Prima Top Boga Nomor 12 tanggal 24 

  

Direktorat Merger KPPU 

/2018 tanggal 07 Maret 2018 perihal 

  

erlapor sangat menghormati pengawasan dan 

untuk 

menciptakan persaingan usaha yang sehat dan mengawasi 

ar sesuai 

Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang 

aha Tidak 

Oleh karena itu Terlapor telah melakukan kewajiban 

Pengambilalihan Saham 

sesuai dengan 

ketentuan yang diwajibkan Pasal 29 Undang Undang Nomor 5 

al 5 Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 

2010 pada tanggal 29 Maret 2018, yaitu melalui surat 

tanggapan Nomor 0213/HO/LGL/III/2008 dan Formulir 

tertanggal 28 Maret 2018, dan 

  

elakukan proses pengambilalihan saham PTB, 

sebagai perusahaan terbuka Terlapor senantiasa 

-

peraturan yang berlaku di Indonesia yang sifatnya kumulatif, 

  



2.4.1.

2.4.2.

2.4.3.
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2.4.1. Undang-undang Nomor 40 T

Perseroan Terbatas yaitu:

a. Terlapor telah mengumumkan perihal rencana 

atas pengambilalihan saham PTB di harian terbit 

tanggal 25 November 2017

b. PTB telah melakukan permohonan persetu

perubahan dasarnya kepada M

Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dan 

mendapatkan keputusan pada tanggal 9 Februari 

2018, berdasarkan keputusan Menkumham 

nomor AHU-0003152.AH.01.02 tentang 

persetujuan Perubahan Anggaran Dasar 

Perseroan Terbatas PT Prima Top Boga, yang juga 

menyangkut perubah

Prima Top Boga. Adapun 

masih berkewajiban mendapatkan salinan 

persetujuan Badan Koordinasi Penanaman Modal 

(selanjutnya disebut BKPM)

perubahan pendaftaran penanaman modal asing 

terkait perubahan susunan 

sahamnya; --------------------------------

2.4.2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang P

Modal;--------------------------------

Peraturan OJK bahwa atas rencana penga

saham PTB tersebut, T

melaporkannya kepada OJK dan Bursa

Indonesia, melalui surat T

096/FCS/L/XI/2017 tanggal 27 November 2017 

sesuai dengan ketentuan Peraturan OJK Nomor 

31/POJK.04/2015 tentang keterbukaan a

Informasi atau Fakta Material oleh P

Publik. --------------------------------

2.4.3. Undang Undang Nomor

Penanaman Modal, khususnya Pasal 25 ayat (4

petikan isinya sebagai berikut;

SALINAN 

Nomor 40 Tahun 2007 tentang 

Perseroan Terbatas yaitu: ----------------------------------  

Terlapor telah mengumumkan perihal rencana 

atas pengambilalihan saham PTB di harian terbit 

al 25 November 2017; --------------------------  

PTB telah melakukan permohonan persetujuan 

perubahan dasarnya kepada Menteri Hukum dan 

si Manusia Republik Indonesia dan 

mendapatkan keputusan pada tanggal 9 Februari 

2018, berdasarkan keputusan Menkumham 

0003152.AH.01.02 tentang 

persetujuan Perubahan Anggaran Dasar 

Perseroan Terbatas PT Prima Top Boga, yang juga 

menyangkut perubahan pemegang saham PT 

. Adapun PT Prima Top Boga, 

masih berkewajiban mendapatkan salinan 

Badan Koordinasi Penanaman Modal 

(selanjutnya disebut BKPM) atas adanya 

perubahan pendaftaran penanaman modal asing 

terkait perubahan susunan pemegang 

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

ng Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar 

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

Peraturan OJK bahwa atas rencana pengambilalihan 

saham PTB tersebut, Terlapor juga telah 

melaporkannya kepada OJK dan Bursa Efek 

Indonesia, melalui surat Terlapor Nomor 

/2017 tanggal 27 November 2017 

sesuai dengan ketentuan Peraturan OJK Nomor 

JK.04/2015 tentang keterbukaan atas 

rmasi atau Fakta Material oleh Perusahaan 

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

Undang Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang 

enanaman Modal, khususnya Pasal 25 ayat (4) yang 

petikan isinya sebagai berikut; ----------------------------  

hun 2007 tentang 

 

Terlapor telah mengumumkan perihal rencana 

atas pengambilalihan saham PTB di harian terbit 

 

juan 

enteri Hukum dan 

si Manusia Republik Indonesia dan 

mendapatkan keputusan pada tanggal 9 Februari 

2018, berdasarkan keputusan Menkumham 

0003152.AH.01.02 tentang 

persetujuan Perubahan Anggaran Dasar 

Perseroan Terbatas PT Prima Top Boga, yang juga 

PT 

, 

masih berkewajiban mendapatkan salinan 

Badan Koordinasi Penanaman Modal 

atas adanya 

perubahan pendaftaran penanaman modal asing 

pemegang 

 

asar 

 

mbilalihan 

erlapor juga telah 

Efek 

erlapor Nomor 

/2017 tanggal 27 November 2017 

sesuai dengan ketentuan Peraturan OJK Nomor 

tas 

erusahaan 

 

25 Tahun 2007 tentang 

) yang 

 



2.4.4.

2.4.5.

2.5. Berda

menyampaikan

jangka waktu yang telah diten

perundang

2.6. Bahwa 

kepada 

menerima tanggapan dari pihak 
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“Perusahaan Penanaman Modal yang akan melakukan 
kegiatan usaha wajib memperoleh izin sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundang
instansi yang memiliki kewenangan, kecuali 
ditentukan lain dalam undang u

 
2.4.4. Peraturan Kepala BKPM No

tentang pedoman dan Tata Cara Perizinan dan 

Fasilitas Penanaman Modal,

ayat (4); --------------------------------

Walaupun PT Prima Top Boga

persetujuan Menkumham

berstatus sebagai PMA, 

untuk mendapat persetujuan lebih dahulu dari BKPM 

atas adanya perubahan pendaftaran penanaman 

modal asing terkait perubahan susunan pemegang 

sahamnya. Tanpa Persetujuan dari BKPM tersebut, 

maka pengambilalihan saham 

Terlapor tidak dapat dinyatakan telah berlaku efektif 

secara yuridis. PT Prima Top Boga

persetujuan dari BKPM sebagaimana terdapat dalam 

surat Pendaftaran Penanaman Modal Asing Nomor 

469/1/PI_PB/PMA/2018 tanggal 1 Mar

mana pendaftaran Pen

merupakan bagian yang tidak terpisahkan atas izin 

prinsip Nomor 227/1/IP/PMA/2014 tanggal 27 

Januari 2014 jo. perubahan terakhir N

3758/1/IP-PB/PMA/2017 tanggal 17 Oktober 2017;

2.4.5. Undang undang Nomo

larangan praktek monopoli dan persaingan usaha 

tidak sehat dan peraturan pelaksanaannya;

Berdasarkan ketentuan tersebut maka T

menyampaikan pemberitahuan kepada 

jangka waktu yang telah diten

perundang-undangan; --------------------------------

Bahwa atas pemberitahuan sebagaimana T

kepada Komisi tersebut di atas, T

menerima tanggapan dari pihak 

SALINAN 

enanaman Modal yang akan melakukan 
kegiatan usaha wajib memperoleh izin sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundang-undangan dari 
instansi yang memiliki kewenangan, kecuali 
ditentukan lain dalam undang undang.” ----------------  

Kepala BKPM Nomor 13 Tahun 2017 

tentang pedoman dan Tata Cara Perizinan dan 

Fasilitas Penanaman Modal, Pasal 21 ayat (3) dan 

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

PT Prima Top Boga telah memperoleh 

persetujuan Menkumham, sebagai perusahaan yang 

sebagai PMA, PT Prima Top Boga wajib 

untuk mendapat persetujuan lebih dahulu dari BKPM 

atas adanya perubahan pendaftaran penanaman 

modal asing terkait perubahan susunan pemegang 

sahamnya. Tanpa Persetujuan dari BKPM tersebut, 

maka pengambilalihan saham PT Prima Top Boga oleh 

erlapor tidak dapat dinyatakan telah berlaku efektif 

PT Prima Top Boga telah mendapatkan 

persetujuan dari BKPM sebagaimana terdapat dalam 

surat Pendaftaran Penanaman Modal Asing Nomor 

B/PMA/2018 tanggal 1 Maret 2018. Hal 

endaftaran Penanaman Modal tersebut 

ng tidak terpisahkan atas izin 

rinsip Nomor 227/1/IP/PMA/2014 tanggal 27 

perubahan terakhir Nomor 

PB/PMA/2017 tanggal 17 Oktober 2017; -  

Undang undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang 

larangan praktek monopoli dan persaingan usaha 

tidak sehat dan peraturan pelaksanaannya; ------------  

sarkan ketentuan tersebut maka Terlapor telah 

pemberitahuan kepada Komisi sesuai dengan 

jangka waktu yang telah ditentukan dalam peraturan 

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

atas pemberitahuan sebagaimana Terlapor sampaikan

di atas, Terlapor hingga kini belum 

menerima tanggapan dari pihak Komisi perihal penilaian 

enanaman Modal yang akan melakukan 
kegiatan usaha wajib memperoleh izin sesuai dengan 

undangan dari 
instansi yang memiliki kewenangan, kecuali 

 

ahun 2017 

tentang pedoman dan Tata Cara Perizinan dan 

Pasal 21 ayat (3) dan 

 

peroleh 

sebagai perusahaan yang 

wajib 

untuk mendapat persetujuan lebih dahulu dari BKPM 

atas adanya perubahan pendaftaran penanaman 

modal asing terkait perubahan susunan pemegang 

sahamnya. Tanpa Persetujuan dari BKPM tersebut, 

oleh 

erlapor tidak dapat dinyatakan telah berlaku efektif 

telah mendapatkan 

persetujuan dari BKPM sebagaimana terdapat dalam 

surat Pendaftaran Penanaman Modal Asing Nomor 

et 2018. Hal 

ersebut 

ng tidak terpisahkan atas izin 

rinsip Nomor 227/1/IP/PMA/2014 tanggal 27 

omor 

 

ahun 1999 tentang 

larangan praktek monopoli dan persaingan usaha 

 

erlapor telah 

sesuai dengan 

lam peraturan 

  

erlapor sampaikan 

erlapor hingga kini belum 

perihal penilaian 



Komisi

PT Prima Top Boga

2.7. Bahwa T

441/KPPU/MK

Komisi

M/2018 tentang dugaan 

5 tahun 1999 jo pasa

Pengambilalihan Saham (Akuisisi) 

Terlapor;

2.8. Bahwa T

tersebut dan hadir pada tanggal 22 Oktober 2018 serta 

menerima Salinan Laporan Keterlambatan Pemberi

yang dibuat oleh 

2.9. Bahwa setelah mem

dengan ini keberatan atas dugaan yang dituduhkan dalam 

Perkara Nomor 07/KPPU

Pelanggaran Pasal 29 Undang

jo.

terkait Keterlambatan Pemberitahuan 

(Akuisisi) 

3. Menimbang 

terbuka untuk

terhadap: 

3.1. Sdr. 

Top Boga/Perusahaan yang diakuisisi

3.2. Sdr

Hukum, Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Um

Kementerian Hukum & Hak Asasi Manusia Republik 

Indonesia

3.3. Sdr. 

Hukum BKPM

3.4. Sdri. Dr. 

Persaingan Usaha

3.5. Sdr. 

Corporate Legal

Indosari Corpindo
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Komisi atas transaksi pengambilalihan Terlapor atas

PT Prima Top Boga; --------------------------------

Bahwa Terlapor menerima Surat Panggilan Nomor 

441/KPPU/MK-PP/X/2018 tanggal 15 Oktober 2018 dari 

Komisi yang intinya berisi adanya Perkara Nomor 07/KPPU

M/2018 tentang dugaan Pelanggaran

5 tahun 1999 jo pasal 5 PP 57 T

Pengambilalihan Saham (Akuisisi) 

erlapor; --------------------------------

Bahwa Terlapor telah menindaklanjuti Surat Panggilan 

tersebut dan hadir pada tanggal 22 Oktober 2018 serta 

menerima Salinan Laporan Keterlambatan Pemberi

yang dibuat oleh Investigator KPPU

Bahwa setelah mempelajari salinan LKP tersebut, T

dengan ini keberatan atas dugaan yang dituduhkan dalam 

Perkara Nomor 07/KPPU-M/2018 tentang Dugaan 

Pelanggaran Pasal 29 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1

jo. Pasal 5 Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2010 

terkait Keterlambatan Pemberitahuan 

(Akuisisi) PT Prima Top Boga oleh 

Menimbang bahwa dalam Sidang Majelis Komisi yang dinyatakan 

untuk umum, Majelis Komisi t

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

Sdr. Antonius Joko Priyohutomo selaku k

Top Boga/Perusahaan yang diakuisisi

Sdr. Maftuh, S.H. selaku Ahli 

Hukum, Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Um

Kementerian Hukum & Hak Asasi Manusia Republik 

Indonesia (vide bukti B4); --------------------------------

Sdr. Dr. Riyatno, S.H., LL.M. selaku 

Hukum BKPM (vide bukti B5);  --------------------------------

Sdri. Dr. Anita Afriana, S.H., M.H

Persaingan Usaha (vide bukti B6

Sdr. Octavianus dan Kristina Natalia Tambun

Corporate Legal/Divisi Hukum yang mewakili PT Nip

Indosari Corpindo (vide bukti B7

SALINAN 

atas transaksi pengambilalihan Terlapor atas saham 

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

erlapor menerima Surat Panggilan Nomor 

PP/X/2018 tanggal 15 Oktober 2018 dari 

yang intinya berisi adanya Perkara Nomor 07/KPPU-

Pelanggaran Pasal 29 Undang Nomor

l 5 PP 57 Tahun 2010 terkait dengan 

Pengambilalihan Saham (Akuisisi) PT Prima Top Boga oleh 

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

erlapor telah menindaklanjuti Surat Panggilan 

tersebut dan hadir pada tanggal 22 Oktober 2018 serta 

menerima Salinan Laporan Keterlambatan Pemberitahuan 

Investigator KPPU (LKP); ------------------------- 

pelajari salinan LKP tersebut, Terlapor 

dengan ini keberatan atas dugaan yang dituduhkan dalam 

M/2018 tentang Dugaan 

Undang Nomor 5 Tahun 1999 

Pasal 5 Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2010 

terkait Keterlambatan Pemberitahuan Pengambilalihan Saham 

PT Prima Top Boga oleh Terlapor. ----------------------- 

dalam Sidang Majelis Komisi yang dinyatakan 

umum, Majelis Komisi telah melakukan pemeriksaan 

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

Joko Priyohutomo selaku karyawan PT Prima 

Top Boga/Perusahaan yang diakuisisi (vide bukti B3); ---------- 

Ahli Kepala Sub Direktorat Badan 

Hukum, Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum, 

Kementerian Hukum & Hak Asasi Manusia Republik 

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

selaku Kepala Pusat Bantuan 

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

Anita Afriana, S.H., M.H. selaku Ahli Hukum 

B6);  ---------------------------------- 

Octavianus dan Kristina Natalia Tambun selaku

/Divisi Hukum yang mewakili PT Nippon 

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

saham 

  

erlapor menerima Surat Panggilan Nomor 

PP/X/2018 tanggal 15 Oktober 2018 dari 

-

Pasal 29 Undang Nomor 

ahun 2010 terkait dengan 

oleh 

  

erlapor telah menindaklanjuti Surat Panggilan 

tersebut dan hadir pada tanggal 22 Oktober 2018 serta 

tahuan 

  

erlapor 

dengan ini keberatan atas dugaan yang dituduhkan dalam 

M/2018 tentang Dugaan 

999 

Pasal 5 Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2010 

Pengambilalihan Saham 

  

dalam Sidang Majelis Komisi yang dinyatakan 

elah melakukan pemeriksaan 

  

aryawan PT Prima 

  

Kepala Sub Direktorat Badan 

um, 

Kementerian Hukum & Hak Asasi Manusia Republik 

  

Kepala Pusat Bantuan 

  

. selaku Ahli Hukum 

  

selaku 

on 

  



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 Sidang Majelis Komisi dengan agenda 

Kesimpulan tertulis dan/atau Paparan Hasil Persidangan

diajukan baik dari pihak Investigator maupun pihak Terlapor (

bukti B9). 

6. Menimbang

Persidangan

(vide bukti I5):

6.1. Tentang

Bahwa

pemberitahuan pengambilalihan saham 

yang pada pokoknya sebagai berikut:

6.1.1

6.1.2

6.1.3

6.1.4
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Menimbang bahwa pada tanggal 16 November

melaksanakan Sidang Majelis Komisi dengan agenda 

berupa surat dan/atau dokumen baik yang diajukan oleh pihak 

Investigator maupun pihak Terlapor (vide

Menimbang bahwa pada tanggal 19 November

melaksanakan Sidang Majelis Komisi dengan agenda 

esimpulan tertulis dan/atau Paparan Hasil Persidangan

diajukan baik dari pihak Investigator maupun pihak Terlapor (

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

Menimbang bahwa Investigator menyerahkan Kesimpulan Hasil 

Persidangan yang pada pokoknya memuat hal

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

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

Bahwa Terlapor diduga 

pemberitahuan pengambilalihan saham 

yang pada pokoknya sebagai berikut:

6.1.1 Bahwa pengambilalihan saham 

oleh Terlapor memenuhi kriter

wajib dilaporkan kepada 

6.1.2 Bahwa kewajiban tersebut harus telah dilaksanakan 

selambat-lambatnya terhitung 30 hari kerja sejak 

tanggal efektif yuridis pengambilalihan saham;

6.1.3 Bahwa pengambilalihan saham 

saham PT Prima Top Boga oleh 

efektif secara yuridis sejak tanggal 

sejak diterbitkannya Keputusan  Menteri Hukum dan 

Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: AHU

0003152.AH.01.02 Tentang Persetujuan Perubahan 

Anggaran Dasar Perseroan Terbatas PT Prima Top 

Boga, sehingga diketahui bahwa pengambilalihan 

saham perusahaan PT Prima Top Boga oleh 

Oleh karena itu, Terlapor

pemberitahuan selambat

Maret 2018; --------------------------------

6.1.4 Bahwa Terlapor baru melakukan pemberitahuan 

kepada Komisi pada tanggal 

C17); --------------------------------

SALINAN 

16 November 2018, Majelis Komisi

Sidang Majelis Komisi dengan agenda pemeriksaan alat 

berupa surat dan/atau dokumen baik yang diajukan oleh pihak 

vide bukti B8); ----------------------- 

19 November 2018, Majelis Komisi 

melaksanakan Sidang Majelis Komisi dengan agenda Penyampaian 

esimpulan tertulis dan/atau Paparan Hasil Persidangan yang 

diajukan baik dari pihak Investigator maupun pihak Terlapor (vide

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

bahwa Investigator menyerahkan Kesimpulan Hasil 

yang pada pokoknya memuat hal-hal sebagai berikut

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

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

diduga melakukan keterlambatan 

pemberitahuan pengambilalihan saham PT Prima Top Boga 

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

Bahwa pengambilalihan saham PT Prima Top Boga

memenuhi kriteria pemberitahuan yang 

wajib dilaporkan kepada Komisi; -------------------------- 

Bahwa kewajiban tersebut harus telah dilaksanakan 

lambatnya terhitung 30 hari kerja sejak 

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

Bahwa pengambilalihan saham pengambilalihan 

rima Top Boga oleh Terlapor telah berlaku 

efektif secara yuridis sejak tanggal 9 Februari 2018

sejak diterbitkannya Keputusan  Menteri Hukum dan 

Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: AHU-

0003152.AH.01.02 Tentang Persetujuan Perubahan 

erseroan Terbatas PT Prima Top 

Boga, sehingga diketahui bahwa pengambilalihan 

ahaan PT Prima Top Boga oleh Terlapor. 

Terlapor wajib untuk melakukan 

selambat-lambatnya pada tanggal 23 

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

u melakukan pemberitahuan 

pada tanggal 29 Maret 2018 (vide bukti 

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

2018, Majelis Komisi 

riksaan alat 

berupa surat dan/atau dokumen baik yang diajukan oleh pihak 

  

2018, Majelis Komisi 

Penyampaian 

yang 

vide 

  

bahwa Investigator menyerahkan Kesimpulan Hasil 

hal sebagai berikut 

   

  

keterlambatan 

PT Prima Top Boga 

  

PT Prima Top Boga 

ia pemberitahuan yang 

  

Bahwa kewajiban tersebut harus telah dilaksanakan 

lambatnya terhitung 30 hari kerja sejak 

  

pengambilalihan 

telah berlaku 

9 Februari 2018 

sejak diterbitkannya Keputusan  Menteri Hukum dan 

-

0003152.AH.01.02 Tentang Persetujuan Perubahan 

erseroan Terbatas PT Prima Top 

Boga, sehingga diketahui bahwa pengambilalihan 

Terlapor. 

wajib untuk melakukan 

23 

  

u melakukan pemberitahuan 

bukti 

  



6.1.5

6.2. Dugaan Pelanggaran

6.2.1.

6.2.2.

6.2.3.

6.2.4.

6.2.5.
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6.1.5 Bahwa dengan demikian, 

keterlambatan selama 4

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

6.2.1. Terlapor diduga telah melak

29 UU Nomor 5/1999 yang berbunyi:

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

6.2.2. Ketentuan tentang penetapan nilai aset dan atau nilai 

penjualan serta tata

sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), diatur dalam 

Peraturan Pemerintah.  

Pasal 5 PP Nomor 57 Tahun 

Penggabungan Badan Usaha, Peleburan Badan Usaha, 
atau Pengambilalihan Saham perusahaan lain yang 
berakibat nilai aset dan/atau nilai penjualannya 
melebihi jumlah tertentu wajib diberitahukan se
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.

 
6.2.3. Jumlah tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

terdiri atas:  --------------------------------

a. Nilai aset sebesar Rp

triliun lima ratus miliar rupiah

b. Nilai penjualan sebesar Rp

(lima triliun rupiah). 

6.2.4. Bagi Pelaku Usaha di bidang Perbankan kewajiban 

menyampaikan pemberitahuan s

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku jika 

nilai aset melebih Rp

puluh triliun rupiah).  --------------------------------

6.2.5. Nilai aset dan/atau nilai penjualan sebagaimana 

dimaksud pada ayat (2) dan (3) dihitung berdasarkan 

penjumlahan nilai aset dan/atau nilai penjualan dari:

SALINAN 

Bahwa dengan demikian, Terlapor telah melakukan 

4 (empat hari kerja). ------------- 

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

melakukan pelanggaran Pasal 

5/1999 yang berbunyi: -------------------- 

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

tentang penetapan nilai aset dan atau nilai 

tata cara pemberitahuan 

sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), diatur dalam 

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

Tahun 2010 yang berbunyi:  ---- 

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

tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

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

Nilai aset sebesar Rp2.500.000.000.000,00 (dua 

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

Nilai penjualan sebesar Rp5.000.000.000.000,00 

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

Bagi Pelaku Usaha di bidang Perbankan kewajiban 

pemberitahuan secara tertulis 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku jika 

et melebih Rp20.000.000.000.000,00 (dua 

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

Nilai aset dan/atau nilai penjualan sebagaimana 

pada ayat (2) dan (3) dihitung berdasarkan 

et dan/atau nilai penjualan dari: 

telah melakukan 

  

  

ukan pelanggaran Pasal 

  

Penggabungan atau peleburan badan usaha, atau 
pengambilalihan saham sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 28 yang berakibat nilai aset dan atau 
nilai penjualannya melebihi jumlah tertentu, wajib 

lambatnya 30 
(tiga puluh) hari sejak tanggal penggabungan, 

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

tentang penetapan nilai aset dan atau nilai 

cara pemberitahuan 

sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), diatur dalam 

  

  

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

cara 
tertulis kepada Komisi paling lama 30 (tiga puluh) hari 
kerja sejak tanggal telah berlaku efektif secara yuridis 
Penggabungan Badan Usaha, Peleburan Badan Usaha, 

  

tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

  

dua 

-----------  

5.000.000.000.000,00 

  

Bagi Pelaku Usaha di bidang Perbankan kewajiban 

ecara tertulis 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku jika 

dua 

  

Nilai aset dan/atau nilai penjualan sebagaimana 

pada ayat (2) dan (3) dihitung berdasarkan 
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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.

Penjelasan Pasal  --------------------------------

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

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

Dalam hal salah satu
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 berdasarka
nilai aset 3 (tiga) tahun terakhi

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 pengu

dari 50% (lima puluh persen) dalam Badan Usaha; 
atau Adanya pemilikan saham atau penguasaan 
suara kurang  --------------------------------

b. Dari atau sama dengan 50% (lima puluh persen) 
tetapi dapat mempengaruhi dan menentukan 
kebijakan pengelolaan Badan Usaha dan/atau 
mempengaruhi dan menentukan pengelolaan 
Badan Usaha.  --------------------------------

SALINAN 

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 

ngendalikan atau dikendalikan 

oleh Badan Usaha hasil penggabungan, Badan 

Usaha hasil peleburan, atau Badan Usaha yang 

mengambilalih saham perusahaan lain dan 

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

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

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

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

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

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

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; 

Adanya pemilikan saham atau penguasaan 
------------------------------------------- 

ari atau sama dengan 50% (lima puluh persen) 
tetapi dapat mempengaruhi dan menentukan 
kebijakan pengelolaan Badan Usaha dan/atau 

empengaruhi dan menentukan pengelolaan 
------------------------------------------ 

Badan Usaha hasil Penggabungan, atau Badan 

Usaha hasil Peleburan, atau Badan Usaha yang 

mengambilalih saham perusahaan lain dan 

  

Badan Usaha yang secara langsung maupun 

ngendalikan atau dikendalikan 

oleh Badan Usaha hasil penggabungan, Badan 

Usaha hasil peleburan, atau Badan Usaha yang 

mengambilalih saham perusahaan lain dan 

  

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

  

  

ihak 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, 

n rata rata 
----------------------------  

  

Cara perhitungan nilai penjualan sama dengan cara 
  

  

  

  

  

--------  
asaan suara lebih 

dari 50% (lima puluh persen) dalam Badan Usaha; 
Adanya pemilikan saham atau penguasaan 

  
ari atau sama dengan 50% (lima puluh persen) 

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

empengaruhi dan menentukan pengelolaan 
  



6.3. Analisa Fakta

6.3.1.

6.3.2.
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Analisa Fakta --------------------------------

6.3.1. Tentang Latar Belakang Pengambilalihan Saham 

PT Prima Top Boga oleh 

a. Bahwa Terlapor didirikan sebagai perusahaan 

penanaman modal asing dengan mengoperasikan 

pabrik pertama di Cikarang, Jawa Barat

b. Bahwa Terlapor 

saham PT Prima Top Boga yang bergerak dalam 

produk industri adonan beku (

karena melihat adanya peluang bisnis dimana 

Terlapor bergerak di

Top Boga bergerak di

tujuan untuk diversifikasi produk (

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

c. Bahwa dibandingkan dengan membangun pabrik 

dan bisnis terkait adonan beku dari awal, 

Terlapor menilai lebih menguntungkan dengan 

cara mengakuisisi perusahaan ya

bergerak dalam bidang tersebut;

d. Bahwa Terlapor 

saham PT Prima Top Boga dengan cara 

penambahan modal sebesar 

Rp31.499.722.800,

empat ratus sembilan puluh sembilan juta tujuh 

ratus dua puluh dua r

melalui dikeluarkannya 32.051 (

ribu lima puluh satu

PT Prima Top Boga;

e. Bahwa dengan 

perusahaan PT Prima Top Boga

memberikan nilai tambah 

6.3.2. Tentang Transaksi Pengambilalihan Saham 

Top Boga; --------------------------------

a. Bahwa susunan 

PT Prima Top Boga

SALINAN 

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

Belakang Pengambilalihan Saham 

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

didirikan sebagai perusahaan 

penanaman modal asing dengan mengoperasikan 

ik pertama di Cikarang, Jawa Barat; -----------

 melakukan pengambilalihan 

saham PT Prima Top Boga yang bergerak dalam 

produk industri adonan beku (frozen dough) 

karena melihat adanya peluang bisnis dimana 

bergerak di bidang roti dan PT Prima

Top Boga bergerak di bidang pastry, dengan 

an untuk diversifikasi produk (vide bukti 

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

Bahwa dibandingkan dengan membangun pabrik 

dan bisnis terkait adonan beku dari awal, 

menilai lebih menguntungkan dengan 

cara mengakuisisi perusahaan yang sudah 

bergerak dalam bidang tersebut; ---------------------

 melakukan pengambilalihan 

saham PT Prima Top Boga dengan cara 

penambahan modal sebesar 

,00 (tiga puluh satu miliar 

empat ratus sembilan puluh sembilan juta tujuh 

ratus dua puluh dua ribu delapan ratus rupiah)

melalui dikeluarkannya 32.051 (tiga puluh dua 

ribu lima puluh satu) lembar saham baru oleh 

PT Prima Top Boga; -------------------------------------

dengan pengambilalihan saham 

PT Prima Top Boga dipandang dapat 

memberikan nilai tambah bagi Terlapor. -----------

Tentang Transaksi Pengambilalihan Saham PT Prima 

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

 pemegang saham awal dari 

PT Prima Top Boga adalah sebagai berikut:  -------

  

Belakang Pengambilalihan Saham                

  

didirikan sebagai perusahaan 

penanaman modal asing dengan mengoperasikan 

-----------    

melakukan pengambilalihan 

saham PT Prima Top Boga yang bergerak dalam 

) 

karena melihat adanya peluang bisnis dimana 

bidang roti dan PT Prima 

, dengan 

bukti 

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

Bahwa dibandingkan dengan membangun pabrik 

dan bisnis terkait adonan beku dari awal, 

menilai lebih menguntungkan dengan 

ng sudah 

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

melakukan pengambilalihan 

saham PT Prima Top Boga dengan cara 

penambahan modal sebesar 

tiga puluh satu miliar 

empat ratus sembilan puluh sembilan juta tujuh 

) 

tiga puluh dua 

) lembar saham baru oleh                

-----  

saham 

dipandang dapat 

-----------  

PT Prima 

  

pemegang saham awal dari              

-------  
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(1) Sylvia Gunawan sebanyak

saham atau 12,5

(2) Lin Dao Xi

saham atau 25

(3) Asih Lestari Guntur sebanyak

lembar saham

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

(4) Kumala Ayu Dewi Guntur sebanyak 2.566 

lembar saham

saham; 

(5) Samiaji Guntur sebanyak 2.568 

saham atau 8,3% kepemilikan saham;

(6) David Gatot Gunawan

lembar saham

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

(7) Lenny Setyawati sebanyak 7.700 

saham atau 25% kepemilikan saham

b. Bahwa pada tanggal 

terjadi pengambilalihan

Boga sebesar 32.051 lembar saham (penerbitan 

lembar saham baru) yang diambilalih dengan 

cara penambahan modal  senilai 

Rp31.499.722.800,

empat ratus sembilan puluh sembilan juta tujuh 

ratus dua puluh dua ribu delapa

oleh Terlapor yang dituangkan dalam akta 

pernyataan keputusan pemegang

PT Prima Top Boga 

Januari 2018 yang dibuat oleh Notaris 

Widjaja, S.H.; --------------------------------

Pengambilalihan Saham PT Prima Top Bog

Tanggal 
24 Januari 2018 

9 Februari 2018 

SALINAN 

Sylvia Gunawan sebanyak 3.850 lembar 

12,5% kepemilikan saham; ----  

Lin Dao Xian sebanyak 7.700 lembar 

25% kepemilikan saham; ------  

Asih Lestari Guntur sebanyak 2.566 

aham atau 8,3% kepemilikan 

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

Kumala Ayu Dewi Guntur sebanyak 2.566 

aham atau 8,3% kepemilikan 

Samiaji Guntur sebanyak 2.568 lembar 

atau 8,3% kepemilikan saham; -----  

David Gatot Gunawan sebanyak 3.850 

aham atau 12,5% kepemilikan 

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

Lenny Setyawati sebanyak 7.700 lembar 

atau 25% kepemilikan saham. ------  

Bahwa pada tanggal 24 Januari 2018 telah 

pengambilalihan saham PT Prima Top 

Boga sebesar 32.051 lembar saham (penerbitan 

lembar saham baru) yang diambilalih dengan 

cara penambahan modal  senilai 

,00 (tiga puluh satu miliar 

empat ratus sembilan puluh sembilan juta tujuh 

ratus dua puluh dua ribu delapan ratus rupiah)

yang dituangkan dalam akta 

pernyataan keputusan pemegang saham 

PT Prima Top Boga Nomor 12 tertanggal 24 

yang dibuat oleh Notaris Budiono 

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

Pengambilalihan Saham PT Prima Top Boga oleh 
Terlapor 

Keterangan 
Pengambilalihan Saham                   
PT Prima Top Boga oleh 
Terlapor 
Terbitnya SK Kemenkumham  
AHU-0003152.AH.01.02.Tahun 
2018, efektif yuridis (vide bukti 

embar 

 

embar 

 

2.566 

% kepemilikan 

 

Kumala Ayu Dewi Guntur sebanyak 2.566 

atau 8,3% kepemilikan 

embar 

 

sebanyak 3.850 

atau 12,5% kepemilikan 

 

embar 

 

telah 

m PT Prima Top 

Boga sebesar 32.051 lembar saham (penerbitan 

lembar saham baru) yang diambilalih dengan 

cara penambahan modal  senilai 

tiga puluh satu miliar 

empat ratus sembilan puluh sembilan juta tujuh 

) 

yang dituangkan dalam akta 

saham                      

24 

Budiono 

------------   
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7 Maret 2018 

23 Maret 2018 

29 Maret 2018 

 

c. Bahwa dengan demikian, setelah tanggal 

Februari 2018, 100% (

milik PT Prima Top Boga

puluh dua ribu delapan ratus lima puluh satu

lembar saham dimiliki oleh: 

(1) Terlapor sebanyak 32.051 

atau 50,99% kepemilikan saham den

nilai nominal per lembar Rp

(sembilan ratus delapan puluh dua ribu 

delapan ratus rupiah

nominal keseluruhannya ialah 

Rp31.499.722.800,00

miliar empat ratus sembilan puluh 

sembilan juta tujuh ratus dua puluh dua 

ribu delapan ratus rupiah);

(2) Sylvia Gunawan sebanyak 3.850 

saham atau 6,13

dengan nilai nominal per lembar 

Rp1.000.000

nilai nominal keseluruhannya ialah 

Rp3.850.000.000,00

ratus lima puluh juta rupiah

(3) Lin Dao Xian sebanyak 7.700 

saham atau 12,25% kepemilikan saham 

dengan nilai nominal per lembar 

Rp1.000.000

SALINAN 

C6) 
Direktorat Merger KPPU 
mengirimkan Surat Himbauan 
Pemberitahuan Akuisisi (vide 
bukti C20) 
Notifikasi kepada Komisi Paling 
lambat 23 Maret 2018 
Terlapor menanggapi Surat 
Himbauan Pemberitahuan 
Akuisisi dan mengisi Formulir 
Pemberitahuan 
Pengambilalihan Saham 
Perusahaan (Form A1) (vide 
bukti C17,C18) 

Bahwa dengan demikian, setelah tanggal 9 

100% (seratus persen) saham

PT Prima Top Boga sejumlah 62.851 (enam 

puluh dua ribu delapan ratus lima puluh satu) 

dimiliki oleh:  --------------------------

sebanyak 32.051 lembar saham

atau 50,99% kepemilikan saham dengan 

nilai nominal per lembar Rp982.800,00

sembilan ratus delapan puluh dua ribu 

delapan ratus rupiah) sehingga nilai 

nominal keseluruhannya ialah 

Rp31.499.722.800,00 (tiga puluh satu 

miliar empat ratus sembilan puluh 

sembilan juta tujuh ratus dua puluh dua 

ribu delapan ratus rupiah);  ------------------  

Sylvia Gunawan sebanyak 3.850 lembar 

atau 6,13% kepemilikan saham 

gan nilai nominal per lembar 

1.000.000,00 (satu juta rupiah) sehingga 

nominal keseluruhannya ialah 

Rp3.850.000.000,00 (tiga miliar delapan 

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

Lin Dao Xian sebanyak 7.700 lembar 

atau 12,25% kepemilikan saham 

gan nilai nominal per lembar 

1.000.000,00 (satu juta rupiah) sehingga 

9 

saham 

enam 

) 

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

aham 

gan 

,00 

sembilan ratus delapan puluh dua ribu 

) sehingga nilai 

nominal keseluruhannya ialah 

tiga puluh satu 

miliar empat ratus sembilan puluh 

sembilan juta tujuh ratus dua puluh dua 

 

embar 

% kepemilikan saham 

gan nilai nominal per lembar 

) sehingga 

nominal keseluruhannya ialah 

tiga miliar delapan 

 

embar 

atau 12,25% kepemilikan saham 

gan nilai nominal per lembar 

ehingga 
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nilai nominal keseluruhannya ialah 

Rp7.700.000.000,00

ratus juta rupiah

(4) Asih Lestari Guntur sebanyak 2.566 

lembar saham

saham dengan nilai nominal per lembar 

Rp1.000.000

nilai nominal keseluruhannya ialah 

Rp2.566.000.000,00

enam puluh enam juta rupiah

(5) Kumala Ayu Dewi Guntur sebanyak 2.566 

lembar saham

saham dengan nilai nominal per lembar 

Rp1.000.000

nilai nominal keseluruhannya ialah 

Rp2.566.000.000,00

enam puluh enam juta rupiah

(6) Samiaji Guntur sebanyak 2.568 

saham atau 4,09% kepemilikan saham 

dengan nilai nominal per lembar 

Rp1.000.000

nilai nominal keseluruhannya ialah 

Rp2.568.000.000,00

enam puluh delapan juta rupiah

(7) David Gatot Gunawan sebanyak 3.850 

lembar saham

saham dengan nilai nominal per lembar 

Rp1.000.000

nilai nominal keseluruhannya ialah 

Rp3.850.000.000,00

ratus lima puluh juta rupiah

(8) Lenny Setyawati sebanyak 7.700 

saham atau 12,25% kepemilikan saham 

dengan nilai 

Rp1.000.000

nilai nominal keseluruhannya ialah 

SALINAN 

nominal keseluruhannya ialah 

Rp7.700.000.000,00 (tujuh miliar tujuh 

ratus juta rupiah); -------------------------------  

Asih Lestari Guntur sebanyak 2.566 

aham atau 4,08% kepemilikan 

gan nilai nominal per lembar 

1.000.000,00 (satu juta rupiah) sehingga 

nominal keseluruhannya ialah 

Rp2.566.000.000,00 (dua miliar lima ratus 

enam puluh enam juta rupiah);  --------------  

Kumala Ayu Dewi Guntur sebanyak 2.566 

aham atau 4,08% kepemilikan 

gan nilai nominal per lembar 

1.000.000,00 (satu juta rupiah) sehingga 

nominal keseluruhannya ialah 

Rp2.566.000.000,00 (dua miliar lima ratus 

enam puluh enam juta rupiah);  --------------  

Samiaji Guntur sebanyak 2.568 lembar 

aham atau 4,09% kepemilikan saham 

gan nilai nominal per lembar 

1.000.000,00 (satu juta rupiah) sehingga 

nominal keseluruhannya ialah 

Rp2.568.000.000,00 (dua miliar lima ratus 

enam puluh delapan juta rupiah); ------------  

David Gatot Gunawan sebanyak 3.850 

aham atau 6,13% kepemilikan 

gan nilai nominal per lembar 

1.000.000,00 (satu juta rupiah) sehingga 

nominal keseluruhannya ialah 

Rp3.850.000.000,00 (tiga miliar delapan 

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

Lenny Setyawati sebanyak 7.700 lembar 

atau 12,25% kepemilikan saham 

dengan nilai nominal per lembar 

1.000.000,00 (satu juta rupiah) sehingga 

nominal keseluruhannya ialah 

nominal keseluruhannya ialah 

tujuh miliar tujuh 

 

Asih Lestari Guntur sebanyak 2.566 

atau 4,08% kepemilikan 

gan nilai nominal per lembar 

) sehingga 

nominal keseluruhannya ialah 

dua miliar lima ratus 

 

Kumala Ayu Dewi Guntur sebanyak 2.566 

atau 4,08% kepemilikan 

gan nilai nominal per lembar 

hingga 

nominal keseluruhannya ialah 

dua miliar lima ratus 

 

embar 

aham atau 4,09% kepemilikan saham 

gan nilai nominal per lembar 

hingga 

nominal keseluruhannya ialah 

dua miliar lima ratus 

 

David Gatot Gunawan sebanyak 3.850 

atau 6,13% kepemilikan 

gan nilai nominal per lembar 

) sehingga 

nominal keseluruhannya ialah 

tiga miliar delapan 

 

embar 

atau 12,25% kepemilikan saham 

nominal per lembar 

) sehingga 

nominal keseluruhannya ialah 



6.3.3.
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Rp7.700.000.000,00

ratus juta rupiah

d. Bahwa dengan demikian komposisi pemegang 

saham dari PT 

pengambilalihan saham adalah sebagaimana 

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

(1) Terlapor memiliki

dari PT Prima Top Boga;

(2) Sylvia memiliki sebesar 6,13% saham dari 

PT Prima Top Boga;

(3) Lin Dao Xian memiliki sebesar 12,25% 

saham dari PT Prima Top Boga;

(4) Asih Lestari Guntur

4,08% saham dari PT Prima Top Boga;

(5) Kumala Ayu Dewi Guntur memiliki sebesar 

4,08% saham dari PT Prima Top Boga;

(6) Samiadji Guntur memiliki sebesar 4,09% 

saham dari PT Prima Top Boga;

(7) David Gatot Gunawan

6,13% saham dari PT Prima Top Boga;

(8) Lenny Setyawati memiliki sebesar 12,25% 

saham dari PT Prima Top Boga;

e. Bahwa berdasarkan komposisi pemegang saham 

tersebut. Terlapor 

mayoritas dengan kepemilikan saham 

f. Bahwa terhadap urain tersebut, dalam 

persidangan Terlapor

bantahan, tanggapan

disimpulkan fakta yang dituangkan dalam LDP 

sebelumnya terpenuhi; 

6.3.3. Badan Usaha Pengambilalih

a. Bahwa PT Nippon Indosari Corpindo

merupakan badan usaha yang melakukan 

pengambilalihan saham dengan dikuasainya 

50,99% (lima puluh

sembilan persen) saham dari PT

SALINAN 

00.000.000,00 (tujuh miliar tujuh 

ratus juta rupiah). -------------------------------  

Bahwa dengan demikian komposisi pemegang 

 Prima Top Boga setelah 

pengambilalihan saham adalah sebagaimana 

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

memiliki sebesar 50,99% saham 

dari PT Prima Top Boga; -----------------------  

Sylvia memiliki sebesar 6,13% saham dari 

PT Prima Top Boga; ----------------------------  

Lin Dao Xian memiliki sebesar 12,25% 

saham dari PT Prima Top Boga; --------------  

Asih Lestari Guntur memiliki sebesar 

4,08% saham dari PT Prima Top Boga; -----  

Ayu Dewi Guntur memiliki sebesar 

4,08% saham dari PT Prima Top Boga; -----  

Samiadji Guntur memiliki sebesar 4,09% 

saham dari PT Prima Top Boga; --------------  

David Gatot Gunawan memiliki sebesar 

6,13% saham dari PT Prima Top Boga; -----  

Lenny Setyawati memiliki sebesar 12,25% 

aham dari PT Prima Top Boga; --------------  

Bahwa berdasarkan komposisi pemegang saham 

 merupakan pemegang saham 

mayoritas dengan kepemilikan saham 50,99%; ---

Bahwa terhadap urain tersebut, dalam 

Terlapor tidak memberikan 

tanggapan atau klarifikasi, maka 

disimpulkan fakta yang dituangkan dalam LDP 

sebelumnya terpenuhi;  --------------------------------

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

PT Nippon Indosari Corpindo, Tbk.

merupakan badan usaha yang melakukan 

pengambilalihan saham dengan dikuasainya 

lima puluh koma sembilan puluh 

) saham dari PT Prima Top Boga; -

tujuh miliar tujuh 

 

Bahwa dengan demikian komposisi pemegang 

setelah 

pengambilalihan saham adalah sebagaimana 

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

sebesar 50,99% saham 

 

Sylvia memiliki sebesar 6,13% saham dari 

 

Lin Dao Xian memiliki sebesar 12,25% 

 

memiliki sebesar 

 

Ayu Dewi Guntur memiliki sebesar 

 

Samiadji Guntur memiliki sebesar 4,09% 

 

memiliki sebesar 

 

Lenny Setyawati memiliki sebesar 12,25% 

 

Bahwa berdasarkan komposisi pemegang saham 

pemegang saham 

---  

Bahwa terhadap urain tersebut, dalam 

tidak memberikan 

atau klarifikasi, maka 

disimpulkan fakta yang dituangkan dalam LDP 

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

  

. 

merupakan badan usaha yang melakukan 

pengambilalihan saham dengan dikuasainya 

embilan puluh 

-   
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b. Bahwa Terlapor merupakan suatu perseroan 

terbatas yang didirikan menurut dan 

berdasarkan peraturan perundang

yang berlaku di Negara Republik Indonesia 

berdasarkan akta notaris B

Nomor 11 tanggal 8 Maret 1995 dan diperbaiki 

dengan Akta tertanggal 29 April Tahun 1995 

Nomor 274 yang dibuat di

Benny Kristianto, S.H

c. Bahwa akta pendirian 

memperoleh pengesa

dalam Surat Keputusan No

6209HT.01.01.TH.95 tanggal 18 Mei 1995 

diumumkan dalam Tambahan No

Berita Negara Republik Indonesia No

tanggal 24 November 1995;

d. Bahwa terdapat beberapa kali perubahan 

anggaran dasar, pe

89 tanggal 26 Juni 2015 dari F.X. Budi Santoso 

Isbandi, S.H.; --------------------------------

e. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 anggaran 

dasar perseroan menyatakan maksud dan tujuan 

Terlapor adalah mendirikan pabrik, 

memproduksi, memasarkan dan 

tawar dan segala jenis roti lainnya termasuk 

tidak terbatas pada macam

kismis, dan kue-kue

Republik Indonesia (

f. Bahwa komposisi Pemegang Saham dari 

adalah (vide bukti C18

(1) PT Indoritel Makmur International, Tbk. 

sebesar 1.594.467.000 atau sebesar 

25,77%; --------------------------------

(2) CTLA SA Safekeeping Account Dem

Indo Investment Pte, Ltd. s

941.711.531 atau sebesar 15,22%;

SALINAN 

merupakan suatu perseroan 

terbatas yang didirikan menurut dan 

berdasarkan peraturan perundang-undangan 

yang berlaku di Negara Republik Indonesia 

berdasarkan akta notaris Benny Kristianto, S.H. 

11 tanggal 8 Maret 1995 dan diperbaiki 

engan Akta tertanggal 29 April Tahun 1995 

omor 274 yang dibuat di hadapan Notaris 

Benny Kristianto, S.H. (vide bukti C1);  -------------

Bahwa akta pendirian Terlapor tersebut telah 

memperoleh pengesahan dari Menteri Kehakiman 

dalam Surat Keputusan Nomor C2-

6209HT.01.01.TH.95 tanggal 18 Mei 1995 dan 

diumumkan dalam Tambahan Nomor 9729 dari 

ta Negara Republik Indonesia Nomor 94 

tanggal 24 November 1995; ---------------------------

Bahwa terdapat beberapa kali perubahan 

an dasar, perubahan terakhir Akta Nomor

89 tanggal 26 Juni 2015 dari F.X. Budi Santoso 

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

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 anggaran 

dasar perseroan menyatakan maksud dan tujuan 

adalah mendirikan pabrik, 

memproduksi, memasarkan dan menjual roti 

tawar dan segala jenis roti lainnya termasuk 

tidak terbatas pada macam-macam roti isi, roti 

kue donut dalam wilayah Negara 

Republik Indonesia (vide bukti C1); ------------------

Bahwa komposisi Pemegang Saham dari Terlapor

bukti C18):  -------------------------------

tel Makmur International, Tbk. 

ebesar 1.594.467.000 atau sebesar 

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

CTLA SA Safekeeping Account Demeter 

Indo Investment Pte, Ltd. sebesar 

941.711.531 atau sebesar 15,22%; ----------  

merupakan suatu perseroan 

terbatas yang didirikan menurut dan 

undangan 

yang berlaku di Negara Republik Indonesia 

. 

11 tanggal 8 Maret 1995 dan diperbaiki 

engan Akta tertanggal 29 April Tahun 1995 

hadapan Notaris 

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

tersebut telah 

akiman 

-

dan 

9729 dari 

94 

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

Bahwa terdapat beberapa kali perubahan 

mor 

89 tanggal 26 Juni 2015 dari F.X. Budi Santoso 

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

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 anggaran 

dasar perseroan menyatakan maksud dan tujuan 

adalah mendirikan pabrik, 

menjual roti 

tawar dan segala jenis roti lainnya termasuk 

roti isi, roti 

yah Negara 

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

Terlapor 

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

tel Makmur International, Tbk. 

ebesar 1.594.467.000 atau sebesar 

 

eter 

ebesar 

 



Total 
Aset 

Penjualan 
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(3) Bonlight Inves

1.285.984.899 atau sebesar 

(4) Pasco Shikisima Corporation 

525.864.777 atau sebesar 8,50%;

(5) Masyarakat 

sebesar 29,72%;

g. Bahwa total aset 

pada periode 2015

rupiah dirinci sebagai berikut

Terlapor 

2015 2016

2.706.323.637.034 2.919.640.858.

2.174.501.712.899 2.521.920.968.

h. Bahwa terhadap uraian tersebut, dalam 

persidangan Terlapor 

bantahan, tanggapan at

disimpulkan fakta yang dituangkan

sebelumnya terpenuhi.

6.3.4. Badan Usaha yang diambilalih

a. Bahwa PT Prima Top 

sebagai Badan Usaha yang diambilalih; 

b. Bahwa PT Prima Top Boga merupakan suatu 

perseroan terbatas

peraturan perundang

Negara Republik Indonesia didirikan berdasarkan 

Akta Notaris Agnes Ninik Mutiara Widjaja

Nomor: 58 tanggal 

c. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal

dasar perseroan bahwa maksud dan tujuan PT 

Prima Top Boga adalah bergerak di bidang 

perindustrian dan melakukan kegiatan usaha 

dalam bidang produk roti dan kue (

C5); --------------------------------

d. Bahwa pemegang saham a

Boga sebelum diakuisis

(vide bukti C7): --------------------------------

SALINAN 

Bonlight Investment Limited sebesar 

1.285.984.899 atau sebesar 20,79%; -------  

Pasco Shikisima Corporation sebesar 

525.864.777 atau sebesar 8,50%; -----------  

 sebesar 1.838.460.681 atau 

sebesar 29,72%; --------------------------------  

 dan penjualan dari Terlapor

pada periode 2015-2017 yang dinyatakan dalam 

rupiah dirinci sebagai berikut; ------------------------

2016 2017 

2.919.640.858.718 4.559.573.709.411 

2.521.920.968.213 2.491.100.179.560 

Bahwa terhadap uraian tersebut, dalam 

Terlapor tidak memberikan 

bantahan, tanggapan atau klarifikasi, maka 

disimpulkan fakta yang dituangkan dalam LDP 

sebelumnya terpenuhi. ---------------------------------

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

Prima Top Boga adalah pelaku usaha 

Usaha yang diambilalih;  ------------

Bahwa PT Prima Top Boga merupakan suatu 

rbatas yang didirikan berdasarkan 

peraturan perundang-undangan yang berlaku di 

Negara Republik Indonesia didirikan berdasarkan 

Agnes Ninik Mutiara Widjaja, S.H. 

tanggal 6 Maret 2014 (vide bukti C5); -

erdasarkan ketentuan Pasal 3 anggaran 

bahwa maksud dan tujuan PT 

Prima Top Boga adalah bergerak di bidang 

dan melakukan kegiatan usaha 

oduk roti dan kue (vide bukti 

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

Bahwa pemegang saham awal dari PT Prima Top 

sebelum diakuisisi adalah sebagai berikut

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

ebesar 

 

ebesar 

 

ebesar 1.838.460.681 atau 

 

Terlapor 

yang dinyatakan dalam 

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

Bahwa terhadap uraian tersebut, dalam 

tidak memberikan 

au klarifikasi, maka 

dalam LDP 

-   

  

adalah pelaku usaha 

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

Bahwa PT Prima Top Boga merupakan suatu 

yang didirikan berdasarkan 

undangan yang berlaku di 

Negara Republik Indonesia didirikan berdasarkan 

, S.H. 

-  

3 anggaran 

bahwa maksud dan tujuan PT 

Prima Top Boga adalah bergerak di bidang 

dan melakukan kegiatan usaha 

bukti 

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

PT Prima Top 

adalah sebagai berikut 

----------  
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(1) Sylvia Gunawan sebanyak

saham atau 12,5

(2) Tuan Lin Dao Xian sebanyak 7.700 

saham atau 25% kepemilikan saham;

(3) Asih Lestari Guntur sebanyak 2.566 

lembar saham

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

(4) Kumala Ayu Dewi Guntur sebanyak 2.566 

lembar saham

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

(5) Samiadji Guntur sebanyak 2.568 

saham atau 8,3% kepemilikan saham;

(6) David Gatot Gunawan sebanyak 3.850 

lembar saham

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

(7) Lenny Setyawati sebanyak 7.700 

saham atau 25% kepemilikan saham

e. Bahwa pada tanggal 

terjadi pengambilalihan saham PT Prima Top 

Boga sebesar 32.051 lembar saham yang 

diambilalih dengan cara penambahan modal 

(penerbitan saham baru) seni

Rp31.499.722.800,

empat ratus sembilan puluh sembilan juta tujuh 

ratus dua puluh dua ribu delapan ratus rupiah

oleh Terlapor yang dituangkan dalam akta 

pernyataan keputusan pemegang

PT Prima Top Bo

Januari 2018 yang dibuat oleh Notaris 

Widjaja, S.H.; --------------------------------

f. Bahwa dengan demikian, setelah tanggal 

Februari 2018, seluruh

Boga sejumlah 62.851

ratus lima puluh satu

oleh:  --------------------------------

SALINAN 

Sylvia Gunawan sebanyak 3.850 lembar 

12,5% kepemilikan saham; ----  

Tuan Lin Dao Xian sebanyak 7.700 lembar 

atau 25% kepemilikan saham; ------  

Asih Lestari Guntur sebanyak 2.566 

aham atau 8,3% kepemilikan 

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

Kumala Ayu Dewi Guntur sebanyak 2.566 

aham atau 8,3% kepemilikan 

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

Samiadji Guntur sebanyak 2.568 lembar 

atau 8,3% kepemilikan saham; -----  

David Gatot Gunawan sebanyak 3.850 

aham atau 12,5% kepemilikan 

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

tyawati sebanyak 7.700 lembar 

atau 25% kepemilikan saham. ------  

Bahwa pada tanggal 24 Januari 2018 telah 

pengambilalihan saham PT Prima Top 

Boga sebesar 32.051 lembar saham yang 

diambilalih dengan cara penambahan modal 

(penerbitan saham baru) senilai 

,00 (tiga puluh satu miliar 

empat ratus sembilan puluh sembilan juta tujuh 

ratus dua puluh dua ribu delapan ratus rupiah)

yang dituangkan dalam akta 

pernyataan keputusan pemegang saham 

PT Prima Top Boga Nomor 12 tertanggal 24 

yang dibuat oleh Notaris Budiono 

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

Bahwa dengan demikian, setelah tanggal 9 

seluruh saham PT Prima Top 

62.851 (enam puluh dua delapan 

ratus lima puluh satu) lembar saham dimiliki 

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

embar 

 

embar 

 

Asih Lestari Guntur sebanyak 2.566 

likan 

 

Kumala Ayu Dewi Guntur sebanyak 2.566 

atau 8,3% kepemilikan 

 

embar 

 

David Gatot Gunawan sebanyak 3.850 

atau 12,5% kepemilikan 

 

embar 

 

telah 

pengambilalihan saham PT Prima Top 

Boga sebesar 32.051 lembar saham yang 

diambilalih dengan cara penambahan modal 

lai 

tiga puluh satu miliar 

empat ratus sembilan puluh sembilan juta tujuh 

) 

yang dituangkan dalam akta 

saham                       

24 

Budiono 

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

9 

Prima Top 

enam puluh dua delapan 

liki 

----------------------  
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(1) Terlapor sebanyak

dengan nilai nominal per lembar 

Rp982.800,00

puluh dua ribu delapan ratus rupiah

sehingga nilai 

ialah Rp31.499.722.

miliar empat ratus

juta tujuh ratus dua puluh dua ribu delapan 

ratus rupiah);

(2) Sylvia Gunawan sebanyak 3.850 

saham dengan nilai nomin

Rp1.000.000

nilai nominal keseluruhannya ialah 

Rp3.850.000.000,00

ratus lima puluh juta rupiah

(3) Lin Dao Xian sebanyak 7.700 

saham dengan nilai nominal per lembar 

Rp1.000.000 (

nilai nominal keseluruhannya ialah 

Rp7.700.000.000,00

ratus juta rupi

(4) Asih Lestari Guntur sebanyak 2.566 

lembar saham

lembar Rp1.000.000

sehingga nilai 

ialah Rp2.566.000.000,00

ratus enam puluh enam juta rupiah

(5) Kumala Ayu Dewi Gun

lembar saham

lembar Rp1.000.000

sehingga nilai nominal keseluruhannya 

ialah Rp2.566.000.000,00

ratus enam puluh enam juta rupiah

(6) Samiaji Guntur sebanyak 2.568 

saham dengan nilai nominal per lembar 

Rp1.000.000

SALINAN 

sebanyak 32.051 lembar saham 

gan nilai nominal per lembar 

,00 (sembilan ratus delapan 

puluh dua ribu delapan ratus rupiah) 

sehingga nilai nominal keseluruhannya 

ialah Rp31.499.722.800,00 (tiga puluh satu 

miliar empat ratus sembilan puluh sembilan 

juta tujuh ratus dua puluh dua ribu delapan 

); ------------------------------------  

Sylvia Gunawan sebanyak 3.850 lembar 

dengan nilai nominal per lembar 

1.000.000,00 (satu juta rupiah) sehingga 

nominal keseluruhannya ialah 

Rp3.850.000.000,00 (tiga miliar delapan 

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

Lin Dao Xian sebanyak 7.700 lembar 

gan nilai nominal per lembar 

1.000.000 (satu juta rupiah) sehingga 

nominal keseluruhannya ialah 

Rp7.700.000.000,00 (tujuh miliar tujuh 

ratus juta rupiah); -------------------------------  

Asih Lestari Guntur sebanyak 2.566 

aham dengan nilai nominal per 

1.000.000,00 (satu juta rupiah) 

sehingga nilai nominal keseluruhannya 

ialah Rp2.566.000.000,00 (dua miliar lima 

ratus enam puluh enam juta rupiah); --------  

Kumala Ayu Dewi Guntur sebanyak 2.566 

aham dengan nilai nominal per 

1.000.000,00 (satu juta rupiah) 

sehingga nilai nominal keseluruhannya 

2.566.000.000,00 (dua miliar lima 

ratus enam puluh enam juta rupiah); --------  

Samiaji Guntur sebanyak 2.568 lembar 

gan nilai nominal per lembar 

1.000.000,00 (satu juta rupiah) sehingga 

aham 

gan nilai nominal per lembar 

sembilan ratus delapan 

) 

nominal keseluruhannya 

tiga puluh satu 

sembilan puluh sembilan 

juta tujuh ratus dua puluh dua ribu delapan 

 

embar 

al per lembar 

) sehingga 

nominal keseluruhannya ialah 

tiga miliar delapan 

 

embar 

gan nilai nominal per lembar 

) sehingga 

nominal keseluruhannya ialah 

tujuh miliar tujuh 

 

Asih Lestari Guntur sebanyak 2.566 

gan nilai nominal per 

) 

nominal keseluruhannya 

dua miliar lima 

 

tur sebanyak 2.566 

gan nilai nominal per 

) 

sehingga nilai nominal keseluruhannya 

dua miliar lima 

 

embar 

gan nilai nominal per lembar 

) sehingga 
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nilai nominal keseluruhannya ialah 

Rp2.568.000.000,00

enam puluh delapan juta rupiah

(7) David Gatot Gunawan sebanyak 3.850 

lembar saham

lembar Rp1.000.000

sehingga nilai 

ialah Rp3.850.000.000,00

delapan ratus lima puluh juta rupiah

(8) Lenny Setyawati sebanyak 7.700 

saham dengan nilai nominal per lembar 

Rp1.000.000

nilai nominal keseluruhannya ialah 

Rp7.700.000.000,00

ratus juta rupiah

g. Bahwa dengan demikian komposisi pemegang 

saham dari PT Prima Top Boga

pengambilalihan saham adalah sebagaimana 

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

(1) Terlapor memiliki sebesar 

dari PT Prima Top Boga

(2) Sylvia memiliki sebesar 6,13% saham dari 

PT Prima Top Boga;

(3) Lin Dao Xian memiliki sebesar 12,25% 

saham dari PT Prima Top Boga;

(4) Asih Lestari Guntur memiliki sebesar 

4,08% saham dari PT Prima Top Bo

(5) Kumala Ayu Dewi Guntur memiliki sebesar 

4,08% saham dari PT Prima Top Boga;

(6) Samiadji Guntur memiliki sebesar 4,09% 

saham dari PT Prima Top Boga;

(7) David Gatot Gunawan memiliki sebesar 

6,13% saham dari PT Prima Top Boga;

(8) Lenny Setyawati memiliki sebes

saham dari PT Prima Top Boga;

SALINAN 

nominal keseluruhannya ialah 

68.000.000,00 (dua miliar lima ratus 

enam puluh delapan juta rupiah); ------------  

David Gatot Gunawan sebanyak 3.850 

aham dengan nilai nominal per 

1.000.000,00 (satu juta rupiah) 

sehingga nilai nominal keseluruhannya 

ialah Rp3.850.000.000,00 (tiga miliar 

delapan ratus lima puluh juta rupiah); -------  

Lenny Setyawati sebanyak 7.700 lembar 

gan nilai nominal per lembar 

1.000.000,00 (satu juta rupiah) sehingga 

nominal keseluruhannya ialah 

00.000.000,00 (tujuh miliar tujuh 

ratus juta rupiah). -------------------------------  

Bahwa dengan demikian komposisi pemegang 

PT Prima Top Boga setelah 

pengambilalihan saham adalah sebagaimana 

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

memiliki sebesar 50,99% saham 

Prima Top Boga; -----------------------  

Sylvia memiliki sebesar 6,13% saham dari 

PT Prima Top Boga; ----------------------------  

Lin Dao Xian memiliki sebesar 12,25% 

saham dari PT Prima Top Boga; --------------  

Asih Lestari Guntur memiliki sebesar 

4,08% saham dari PT Prima Top Boga; -----  

Kumala Ayu Dewi Guntur memiliki sebesar 

4,08% saham dari PT Prima Top Boga; -----  

Samiadji Guntur memiliki sebesar 4,09% 

saham dari PT Prima Top Boga; --------------  

David Gatot Gunawan memiliki sebesar 

6,13% saham dari PT Prima Top Boga; -----  

Lenny Setyawati memiliki sebesar 12,25% 

saham dari PT Prima Top Boga; --------------  

nominal keseluruhannya ialah 

dua miliar lima ratus 

 

David Gatot Gunawan sebanyak 3.850 

per 

) 

nominal keseluruhannya 

tiga miliar 

 

embar 

gan nilai nominal per lembar 

) sehingga 

nominal keseluruhannya ialah 

tujuh miliar tujuh 

 

Bahwa dengan demikian komposisi pemegang 

setelah 

pengambilalihan saham adalah sebagaimana 

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

99% saham 

 

Sylvia memiliki sebesar 6,13% saham dari 

 

Lin Dao Xian memiliki sebesar 12,25% 

 

Asih Lestari Guntur memiliki sebesar 

 

Kumala Ayu Dewi Guntur memiliki sebesar 

 

Samiadji Guntur memiliki sebesar 4,09% 

 

David Gatot Gunawan memiliki sebesar 

 

ar 12,25% 

 



6.4. Analisis 

Komisi

6.4.1
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h. Bahwa berdasarkan komposisi pemegang saham 

tersebut, Terlapor 

mayoritas dengan kepemilikan saham 

i. Bahwa nilai penjualan dan aset 

Boga tahun 2015-

rupiah adalah sebagai berikut:

PT Prima Top Boga

Total 2015 

Aset  -- 23.042.240.461
Penjualan -- 18.349.831.984

j. Bahwa terhadap urai

persidangan Terlapor

bantahan, tanggapan 

disimpulkan fakta yang dituangkan 

sebelumnya terpenuhi.

Analisis Syarat Pemberitahuan Pengambilalihan Kepada 

Komisi; --------------------------------

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

a. Batasan nilai untuk melakukan pemberitahuan 

Penggabungan, Peleburan, Pengambilalihan 

Komisi sebagaimana 

(2) dan (4) PP Nomor 57 Tahun 

b. Dalam pasal 5 ayat (2) 

jumlah/batasan nilai tertentu sebagaimana 

dimaksud terdiri atas:

(1) Nilai aset sebesar Rp

(dua triliun lima ratu

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

(2) Nilai penjualan

Rp5.000.000.000.000,00 (

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

c. Dalam pasal 5 ayat (4) 

nilai aset dan/atau nilai penjualan sebagaimana 

dimaksud pada ayat (2) dihitung berdasarkan 

penjumlahan nilai aset dan/atau nilai penjualan 

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

SALINAN 

Bahwa berdasarkan komposisi pemegang saham 

 merupakan pemegang saham 

mayoritas dengan kepemilikan saham 50,99%; ---

Bahwa nilai penjualan dan aset PT Prima Top 

-2017 yang dinyatakan dalam

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

PT Prima Top Boga 

2016 2017 

23.042.240.461 47.600.747.548 
18.349.831.984 42.598.166.262 

Bahwa terhadap uraian tersebut, dalam 

Terlapor tidak memberikan 

bantahan, tanggapan atau klarifikasi, maka 

disimpulkan fakta yang dituangkan dalam LDP 

terpenuhi. ---------------------------------

Pemberitahuan Pengambilalihan Kepada 

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

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

Batasan nilai untuk melakukan pemberitahuan 

Penggabungan, Peleburan, Pengambilalihan 

isi sebagaimana diatur dalam Pasal 5 ayat 

PP Nomor 57 Tahun 2010; ---------------

Dalam pasal 5 ayat (2) PP Nomor 57 Tahun 2010, 

umlah/batasan nilai tertentu sebagaimana 

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

Nilai aset sebesar Rp2.500.000.000.000,00 

dua triliun lima ratus miliar rupiah); 

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

Nilai penjualan sebesar 

5.000.000.000.000,00 (lima triliun 

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

Dalam pasal 5 ayat (4) PP Nomor 57 Tahun 2010, 

ilai aset dan/atau nilai penjualan sebagaimana 

dimaksud pada ayat (2) dihitung berdasarkan 

i aset dan/atau nilai penjualan 

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

Bahwa berdasarkan komposisi pemegang saham 

merupakan pemegang saham 

---  

PT Prima Top 

am 

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

 
 

n tersebut, dalam 

tidak memberikan 

atau klarifikasi, maka 

dalam LDP 

-  

Pemberitahuan Pengambilalihan Kepada 

  

  

Batasan nilai untuk melakukan pemberitahuan 

Penggabungan, Peleburan, Pengambilalihan 

diatur dalam Pasal 5 ayat 

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

, 

umlah/batasan nilai tertentu sebagaimana 

--  

2.500.000.000.000,00 

); 

  

sebesar 

lima triliun 

  

, 

ilai aset dan/atau nilai penjualan sebagaimana 

dimaksud pada ayat (2) dihitung berdasarkan 

i aset dan/atau nilai penjualan 

-----------------------  
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(1) Badan Usaha hasil Penggabungan, atau 

Badan Usaha hasil Peleburan, atau Badan 

Usaha yang mengambilalih saham 

perusahaan lain dan Badan Usaha yang 

diambilalih; dan

(2) Badan Usaha yang secara langsung maupun 

tidak langsu

dikendalikan oleh Badan Usaha hasil 

penggabungan, Badan Usaha hasil 

peleburan, atau Badan Usaha yang 

mengambilalih saham perusahaan lain dan 

Badan Usaha yang diambilalih.

d. Nilai penjualan dan/atau aset hasil 

Penggabungan atau Pelebur

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 d

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 Nomor 2 Tahun 2013)

e. 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 terk

secara langsung dengan perusahaan yang 

bersangkutan secara vertikal, yaitu induk 

perusahaan sampai dengan Badan Usaha Induk 

Tertinggi dan anak perusahaan sampai dengan 

SALINAN 

Badan Usaha hasil Penggabungan, atau 

Badan Usaha hasil Peleburan, atau Badan 

Usaha yang mengambilalih saham 

perusahaan lain dan Badan Usaha yang 

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

Badan Usaha yang secara langsung maupun 

tidak langsung mengendalikan atau 

dikendalikan oleh Badan Usaha hasil 

penggabungan, Badan Usaha hasil 

peleburan, atau Badan Usaha yang 

mengambilalih saham perusahaan lain dan 

Badan Usaha yang 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 langsung 

maupun tidak langsung mengendalikan atau 

dikendalikan oleh Badan Usaha yang melakukan 

Peleburan, dan Pengambilalihan

2 Tahun 2013); ----------------------

an 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 

Badan Usaha hasil Penggabungan, atau 

Badan Usaha hasil Peleburan, atau Badan 

Usaha yang mengambilalih saham 

perusahaan lain dan Badan Usaha yang 

   

Badan Usaha yang secara langsung maupun 

ng mengendalikan atau 

dikendalikan oleh Badan Usaha hasil 

penggabungan, Badan Usaha hasil 

peleburan, atau Badan Usaha yang 

mengambilalih saham perusahaan lain dan 

  

Nilai penjualan dan/atau aset hasil 

an 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, 

itambah 

dengan nilai penjualan dan/atau aset dari 

seluruh badan usaha yang secara langsung 

maupun tidak langsung mengendalikan atau 

dikendalikan oleh Badan Usaha yang melakukan 

Peleburan, dan Pengambilalihan 

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

an 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 

ait 

secara langsung dengan perusahaan yang 

bersangkutan secara vertikal, yaitu induk 

perusahaan sampai dengan Badan Usaha Induk 

Tertinggi dan anak perusahaan sampai dengan 
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anak perusahaan yang paling bawah (Perkom 

Nomor 2 Tahun 2013)

f. Nilai aset dan/atau 

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

2 Tahun 2013); --------------------------------

g. 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 bersum

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 d

Usaha Induk Tertinggi (Perkom No

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

h. Dalam penjelasan pasal 5 ayat (2) 

Tahun 2010, cara penghitungan jumlah/batasan 

nilai adalah sebagaimana berikut:

Huruf a 
Dalam hal salah satu pihak yang melakukan 
Penggabungan Badan Usaha, Peleburan Badan 
Usaha, atau Pengambilalihan saham peru
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.

 
i. Dalam hal salah satu pihak yang melakukan 

Penggabungan, Peleburan, dan Pengambilalihan 

SALINAN 

ak perusahaan yang paling bawah (Perkom 

2 Tahun 2013); ---------------------------------

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 

ilai aset dari induk perusahaan (Perkom Nomor

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

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 

), 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 Nomor 2 Tahun 

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

Dalam penjelasan pasal 5 ayat (2) PP Nomor 57 

, cara penghitungan jumlah/batasan 

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

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) 

Cara perhitungan nilai penjualan sama dengan
cara perhitungan nilai aset. 

Dalam hal salah satu pihak yang melakukan 

Penggabungan, Peleburan, dan Pengambilalihan 

ak perusahaan yang paling bawah (Perkom 

-  

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 

mor 

----------  

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 

), baik yang berasal dari dalam 

ber dari luar 

wilayah Indonesia. Dalam hal ini, nilai aset atau 

nilai penjualan yang dihitung adalah nilai aset 

atau nilai penjualan seluruh anak perusahaan 

ari Badan 

2 Tahun 

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

PP Nomor 57 

, cara penghitungan jumlah/batasan 

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

Dalam hal salah satu pihak yang melakukan 
Penggabungan Badan Usaha, Peleburan Badan 

sahaan 
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) 

Cara perhitungan nilai penjualan sama dengan 

Dalam hal salah satu pihak yang melakukan 

Penggabungan, Peleburan, dan Pengambilalihan 



Total 
Aset 

Penjualan 
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memiliki perbedaan yang signifikan antara nilai 

penjualan dan/atau nilai aset tahun terakhir 

dengan nilai penjualan dan/atau aset tahun 

sebelumnya (terdapat selisih lebih besar dari 

30%), maka nilai penjualan dan/atau asetnya 

dihitung berdasarkan rata rata nilai penjualan 

dan/atau aset 3 (tiga) tahun terakhir (Perkom 

Nomor 2 Tahun 2013)

j. Bahwa total nilai aset dan/atau nilai penjualan 3 

tahun (2015-2017)

dinyatakan dalam rupiah adalah:

Terlapor 

2015 2016
2.706.323.637.034 2.919.640.858.718
2.174.501.712.899 2.521.920.968.213

k. Bahwa total nilai as

tahun terakhir dari 

dinyatakan dalam rupiah adalah sebagai berikut: 

PT Prima Top Boga

Total 2015 

Aset  -- 23.042.240.461
Penjualan -- 18.349.831.984

l. 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 pengambilalih 

Perbedaan 2016
Aset 

56,17% 

 

m. 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

Boga; --------------------------------

SALINAN 

memiliki perbedaan yang signifikan antara nilai 

penjualan dan/atau nilai aset tahun terakhir 

dengan nilai penjualan dan/atau aset tahun 

belumnya (terdapat selisih lebih besar dari 

30%), maka nilai penjualan dan/atau asetnya 

dihitung berdasarkan rata rata nilai penjualan 

au aset 3 (tiga) tahun terakhir (Perkom 

2 Tahun 2013);  --------------------------------

nilai aset dan/atau nilai penjualan 3 

2017) terakhir dari Terlapor yang 

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

2016 2017 
2.919.640.858.718 4.559.573.709.411 
2.521.920.968.213 2.491.100.179.560 

Bahwa total nilai aset dan/atau nilai penjualan 

tahun terakhir dari PT Prima Top Boga yang 

dinyatakan dalam rupiah adalah sebagai berikut: 

PT Prima Top Boga 

2016                2017 

23.042.240.461 47.600.747.548 
18.349.831.984 42.598.166.262 

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 pengambilalih Terlapor; ---------

Terlapor 
Perbedaan 2016-2017 

Penjualan 
-1,22 % 

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 Prima Top 

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

memiliki perbedaan yang signifikan antara nilai 

penjualan dan/atau nilai aset tahun terakhir 

dengan nilai penjualan dan/atau aset tahun 

belumnya (terdapat selisih lebih besar dari 

30%), maka nilai penjualan dan/atau asetnya 

dihitung berdasarkan rata rata nilai penjualan 

au aset 3 (tiga) tahun terakhir (Perkom 

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

nilai aset dan/atau nilai penjualan 3 

yang 

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

et dan/atau nilai penjualan 

yang 

dinyatakan dalam rupiah adalah sebagai berikut:  

 
 

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%) 

---------  

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%) 

Top 

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



Batasan Nilai 
Aset 

Penjualan 
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PT Prima Top Boga
Perbedaan 2016

Aset 
106,58%  

n. 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 

asetnya dihitung berdasarkan rata 

penjualan dan/atau a

o. Bahwa rata-rata nil

(tiga) tahun terakhir 

mengambil-alih adalah;

Rata Rata 2015-2017

Aset (Rp) 

p. Bahwa rata-rata nilai penjualan dan/atau as

(tiga) tahun terakhir dari badan usaha yang 

diambil alih adalah;

Rata Rata 2016-2017
Aset (Rp) 

Penjualan (Rp) 

q. Bahwa PT Prima Top Boga

yang diambilalih merupakan

baru didirikan pada tanggal 

karena itu penghitungan rata rata dari nilai aset 

dan penjualan diperhitungkan sejak tahun 

sampai dengan tahun

r. Bahwa nilai gabungan penjualan dan/atau aset 

hasil Pengambilalihan yang 

penjumlahan nilai penjualan dan/atau nilai 

asset dari badan usaha pengambilalih tahun 

terakhir dengan n

aset rata rata 3 tahun terakhir dari badan usaha 

yang diambilalih adalah:

Terlapor PT Prima Top Boga
3.395.179.401.721 23.547.662.670
2.491.100.179.560 20.315.999.415

SALINAN 

PT Prima Top Boga 
Perbedaan 2016-2017 

Penjualan 
132,14%   

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 aset 3 (tiga) tahun terakhir;  -

rata nilai penjualan dan/atau aset 3 

) tahun terakhir dari badan usaha 

alih adalah; --------------------------------

2017 Terlapor 

3.395.179.401.721 

ata nilai penjualan dan/atau aset 3 

) tahun terakhir dari badan usaha yang 

diambil alih adalah; ------------------------------------

2017 PT Prima Top Boga 
23.547.662.670 

 20.315.999.415 

Prima Top Boga sebagai perusahaan 

merupakan perusahaan yang 

baru didirikan pada tanggal 6 Maret 2014, oleh 

karena itu penghitungan rata rata dari nilai aset 

dan penjualan diperhitungkan sejak tahun 2016

sampai dengan tahun terakhir yaitu tahun 2017; 

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 

set rata rata 3 tahun terakhir dari badan usaha 

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

PT Prima Top Boga Total 
23.547.662.670 3.418.727.064.391
20.315.999.415 2.511.416.178.975

Bahwa dengan signifikannya perbedaan antara 

nilai penjualan dan/atau nilai aset tahun 

terakhir dengan nilai penjualan dan/atau aset 

tahun sebelumnya dari perusahaan yang 

penjualan dan/atau 

rata nilai 

-  

et 3 

badan usaha 

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

et 3 

) tahun terakhir dari badan usaha yang 

----  

sebagai perusahaan 

perusahaan yang 

, oleh 

karena itu penghitungan rata rata dari nilai aset 

2016 

  

Bahwa nilai gabungan penjualan dan/atau aset 

berdasarkan 

penjumlahan nilai penjualan dan/atau nilai 

asset dari badan usaha pengambilalih tahun 

ilai penjualan dan/atau nilai 

set rata rata 3 tahun terakhir dari badan usaha 

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

3.418.727.064.391 
2.511.416.178.975 



6.4.2

 
 
 
 

- 49 - 
 

s. Bahwa dengan adanya frasa kata hubung “dan 

atau” pada batasan nilai sebagaimana diat

dalam Pasal 5 ayat (2) PP No

memiliki arti bersifat kumulatif maupun sifat 

fakultatif yang bera

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

t. Bahwa dengan melebihinya nilai as

dari badan usaha pengambilalih dengan badan 

usaha yang diambilalih dari batasan nilai aset 

sebesar Rp2.500.000.000.000,00 

memiliki kewajiban untuk melakukan 

pemberitahuan Pengambilalihan saham 

Top Boga kepada Komisi

6.4.2 Penggabungan, Peleburan

antara perusahaan yang tidak terafiliasi

a. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 PP No

57 Tahun 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;

b. Bahwa berdasarkan

57 Tahun 2010, yang dimaksud dengan 

“terafiliasi” adalah:

(1) hubungan antara perusahaan, baik 

langsung maupun 

mengendalikan atau dikendalikan oleh 

perusahaan tersebut; 

(2) hubungan antara 2 (

dikendalikan, baik langsung maupun tidak 

langsung, oleh pihak yang sama; atau 

(3) hubungan antara

pemegang saham ut

SALINAN 

anya frasa kata hubung “dan 

atau” pada batasan nilai sebagaimana diatur 

dalam Pasal 5 ayat (2) PP Nomor 57 Tahun 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 diambilalih dari batasan nilai aset 

2.500.000.000.000,00 maka Terlapor 

memiliki kewajiban untuk melakukan 

pemberitahuan Pengambilalihan saham PT Prima 

Komisi. ------------------------------

Peleburan, dan Pengambilalihan 

antara perusahaan yang tidak terafiliasi; ---------------- 

asarkan ketentuan Pasal 7 PP Nomor

2010 diatur bahwa kewajiban 

menyampaikan pemberitahuan secara tertulis 

tidak berlaku bagi Pelaku Usaha yang 

n Penggabungan Badan Usaha, 

Peleburan Badan Usaha, atau Pengambilalihan 

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

sarkan penjelasan Pasal 7 PP Nomor

2010, yang dimaksud dengan 

“terafiliasi” adalah: --------------------------------------

hubungan antara perusahaan, baik 

sung 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 utama; -----------------------  

anya frasa kata hubung “dan 

ur 

2010 

memiliki arti bersifat kumulatif maupun sifat 

a keduanya atau salah 

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

et gabungan 

dari badan usaha pengambilalih dengan badan 

usaha yang diambilalih dari batasan nilai aset 

Terlapor  

memiliki kewajiban untuk melakukan 

PT Prima 

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

ihan 

  

mor 

2010 diatur bahwa kewajiban 

menyampaikan pemberitahuan secara tertulis 

tidak berlaku bagi Pelaku Usaha yang 

n Penggabungan Badan Usaha, 

Peleburan Badan Usaha, atau Pengambilalihan 

----------  

mor 

2010, yang dimaksud dengan 

------  

hubungan antara perusahaan, baik 

tidak langsung, 

mengendalikan atau dikendalikan oleh 

 

) perusahaan yang 

dikendalikan, baik langsung maupun tidak 

 

perusahaan dan 
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c. Bahwa dengan demikian perlu terlebih dahulu 

untuk diuraikan apakah ketentuan kewajiban 

menyampaikan pemberitahuan secara tertulis ini 

berlaku atau tidak bagi 

d. Bahwa komposisi Pemegang Saham dari 

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

(1) PT Indoritel Makmur 

sebesar 1.594.467.

25,77%; --------------------------------

(2) CTLA SA Safekeeping Account Dem

Investment Pte, Ltd. s

atau sebesar 15,22%;

(3) Bonlight Investment Limited s

1.285.984.899 atau sebesar 20,79%;

(4) Pasco Shikisima Corpor

525.864.777 atau sebesar 8,50%;

(5) Masyarakat s

sebesar 29,72%;

e. Bahwa pemegang saham awal dari 

Boga sebelum diakuisisi

(1) Sylvia Gunawan sebanyak 3.850 

saham atau 12,5% kepemi

(2) Tuan Lin Dao Xian sebanyak 7.700 

saham atau 25% kepemilikan saham;

(3) Asih Lestari Guntur sebanyak 2.566 

saham atau 8,3% kepemilikan saham;

(4) Kumala Ayu Dewi Guntur sebanyak 2.566 

lembar saham

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

(5) Samiadji Guntur sebanyak 2.568 

saham atau 8,3% kepemilikan saham;

(6) David Gatot Gunawan

lembar saham

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

SALINAN 

Bahwa dengan demikian perlu terlebih dahulu 

untuk diuraikan apakah ketentuan kewajiban 

menyampaikan pemberitahuan secara tertulis ini 

berlaku atau tidak bagi Terlapor; --------------------

Bahwa komposisi Pemegang Saham dari Terlapor

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

Indoritel Makmur International, Tbk.

ebesar 1.594.467.000 atau sebesar 

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

CTLA SA Safekeeping Account Demeter Indo 

Investment Pte, Ltd. sebesar 941.711.531 

atau sebesar 15,22%; ---------------------------  

Bonlight Investment Limited sebesar 

1.285.984.899 atau sebesar 20,79%; ---------  

Pasco Shikisima Corporation sebesar 

525.864.777 atau sebesar 8,50%; -------------  

sebesar 1.838.460.681 atau 

sebesar 29,72%; ----------------------------------  

Bahwa pemegang saham awal dari PT Prima Top 

diakuisisi adalah sebagai berikut:  -

Gunawan sebanyak 3.850 lembar 

aham atau 12,5% kepemilikan saham; -----  

Tuan Lin Dao Xian sebanyak 7.700 lembar 

atau 25% kepemilikan saham; --------  

Asih Lestari Guntur sebanyak 2.566 lembar 

atau 8,3% kepemilikan saham; -------  

Kumala Ayu Dewi Guntur sebanyak 2.566 

aham atau 8,3% kepemilikan 

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

Guntur sebanyak 2.568 lembar 

atau 8,3% kepemilikan saham; -------  

David Gatot Gunawan sebanyak 3.850 

aham atau 12,5% kepemilikan 

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

Bahwa dengan demikian perlu terlebih dahulu 

untuk diuraikan apakah ketentuan kewajiban 

menyampaikan pemberitahuan secara tertulis ini 

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

Terlapor 

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

, Tbk. 

000 atau sebesar 

 

eter Indo 

ebesar 941.711.531 

 

ebesar 

 

ebesar 

 

ebesar 1.838.460.681 atau 

 

PT Prima Top 

-  

embar 

 

embar 

 

embar 

 

Kumala Ayu Dewi Guntur sebanyak 2.566 

atau 8,3% kepemilikan 

 

embar 

 

sebanyak 3.850 

atau 12,5% kepemilikan 

 



6.5. Analisis Waktu Pemberitahuan

6.5.1.
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(7) Lenny Setyawati sebanyak

saham atau 25% kepemilikan saham;

f. Bahwa berdasarkan komposisi kepemilika

saham sebelum pengambilalihan saham tersebut 

tidak ditemukan hubungan afiliasi antara 

Terlapor dengan PT Prima Top Boga (

B3, B4);  --------------------------------

g. Bahwa berdasarkan keterangan 

Top Boga pada persidangan tanggal 12 November 

2018 diperoeh ketera

hubungan afiliasi baik dari segi kepengurusan 

maupun komposisi kepemilikan saham 

Terlapor selaku perusahaan pengambilalih 

dengan PT Prima Top Boga selaku perusahaan 

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

h. Bahwa berdasarkan keterangan Terlapor d

persidangan tanggal 15 November 2018. 

Diketahui bahwa 

hubungan afiliasi dengan PT Prima Top Bog

i. Bahwa dengan demikian ketentuan Pasal 7 PP 

Nomor 57 Tahun 2010 tidak berlaku dalam 

perkara ini karena antara 

PT Prima Top Boga bukanlah perusahaan yang 

terafiliasi; --------------------------------

j. Bahwa dengan demikian maka kewajiban 

menyampaikan pemberitahuan secara tertulis 

kepada Komisi berlaku

Pengambilalih. --------------------------------

Analisis Waktu Pemberitahuan; 

6.5.1. Bahwa pasal 5 ayat (1) PP No

mengatur mengenai waktu pemberitahuan dimana 

Penggabungan Badan Usaha, Peleburan Badan 

Usaha, atau Pengambilalihan Saham perusahaan lain 

yang berakibat nilai aset dan/atau nilai penjualannya 

SALINAN 

Lenny Setyawati sebanyak 7.700 lembar 

atau 25% kepemilikan saham; --------  

Bahwa berdasarkan komposisi kepemilikan 

saham sebelum pengambilalihan saham tersebut 

tidak ditemukan hubungan afiliasi antara 

PT Prima Top Boga (vide bukti 

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

Bahwa berdasarkan keterangan Saksi, PT Prima 

Top Boga pada persidangan tanggal 12 November 

2018 diperoeh keterangan bahwa tidak terdapat 

hubungan afiliasi baik dari segi kepengurusan 

maupun komposisi kepemilikan saham antara 

selaku perusahaan pengambilalih 

dengan PT Prima Top Boga selaku perusahaan 

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

Bahwa berdasarkan keterangan Terlapor dalam 

persidangan tanggal 15 November 2018. 

Diketahui bahwa Terlapor tidak memiliki 

hubungan afiliasi dengan PT Prima Top Boga; -----

Bahwa dengan demikian ketentuan Pasal 7 PP 

Nomor 57 Tahun 2010 tidak berlaku dalam 

perkara ini karena antara Terlapor dengan 

PT Prima Top Boga bukanlah perusahaan yang 

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

Bahwa dengan demikian maka kewajiban 

menyampaikan pemberitahuan secara tertulis 

berlaku bagi Badan Usaha 

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

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

(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 

embar 

 

n 

saham sebelum pengambilalihan saham tersebut 

tidak ditemukan hubungan afiliasi antara 

bukti 

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

, PT Prima 

Top Boga pada persidangan tanggal 12 November 

ngan bahwa tidak terdapat 

hubungan afiliasi baik dari segi kepengurusan 

antara 

selaku perusahaan pengambilalih 

dengan PT Prima Top Boga selaku perusahaan 

--------  

alam 

persidangan tanggal 15 November 2018. 

tidak memiliki 

-----  

Bahwa dengan demikian ketentuan Pasal 7 PP 

Nomor 57 Tahun 2010 tidak berlaku dalam 

dengan                   

PT Prima Top Boga bukanlah perusahaan yang 

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

Bahwa dengan demikian maka kewajiban 

menyampaikan pemberitahuan secara tertulis 

bagi Badan Usaha 

-----------  

  

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 
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6.5.3.
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melebihi jumlah tertentu wajib diberi

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  

6.5.2. Bahwa pelaku usaha harus melakukan 

pemberitahuan paling lambat 30 (tiga puluh) hari 

sejak tanggal Penggabungan, Peleburan, dan 

Pengambilalihan telah 

(Perkom Nomor 2 Tahun 2013)

6.5.3. Tanggal Penggabungan, Peleburan, dan 

Pengambilalihan telah berlaku efektif secara yuridis

untuk badan usaha yang berbentuk Perseroan 

Terbatas, sesuai dengan 

UU Nomor 40 Tahun 2007 pada b

adalah tanggal (Perkom No

a. Persetujuan Menteri atas perubahan Anggaran 

Dasar dalam terjadi Penggab

b. Pemberitahunan diterima Menteri baik dalam hal 

terjadi perubahaan Anggaran Dasar sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 21 ayat (3) UU No

Tahun 2007 maupun yang tidak disertai 

perubahaan Anggaran Dasar; dan

c. Pengesahaan Menteri

Perseroan Terbatas dalam hal terjadi Peleburan

6.5.4. 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 lamb

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 

SALINAN 

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 pelaku usaha harus melakukan 

ahuan paling lambat 30 (tiga puluh) hari 

sejak tanggal Penggabungan, Peleburan, dan 

 berlaku efektif secara yuridis 

2 Tahun 2013); --------------------------- 

Tanggal Penggabungan, Peleburan, dan 

Pengambilalihan telah berlaku efektif secara yuridis

untuk badan usaha yang berbentuk Perseroan 

Terbatas, sesuai dengan ketentuan dalam pasal 133 

2007 pada bagian penjelasan 

adalah tanggal (Perkom Nomor 2 Tahun 2013); -------- 

Persetujuan Menteri atas perubahan Anggaran 

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

Pemberitahunan diterima Menteri baik dalam hal 

terjadi perubahaan Anggaran Dasar sebagaimana 

d dalam Pasal 21 ayat (3) UU Nomor 40

2007 maupun yang tidak disertai 

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

Pengesahaan Menteri atas Akta Pendirian

tas dalam hal terjadi Peleburan.  -

Jika salah satu pihak yang melakukan 

Penggabungan, Peleburan, dan Pengambilalihan 

adalah perseroan terbatas dan pihak lain adalah 

perseroan terbatas, maka 

pemberitahuan dilakukan paling lambat 30 (tiga 

) 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 

tahukan secara 

tertulis kepada Komisi paling lama 30 (tiga puluh) 

hari kerja sejak tanggal telah berlaku efektif secara 

yuridis Penggabungan Badan Usaha, Peleburan 

  

Bahwa pelaku usaha harus melakukan 

ahuan paling lambat 30 (tiga puluh) hari 

sejak tanggal Penggabungan, Peleburan, dan 

berlaku efektif secara yuridis 

  

Tanggal Penggabungan, Peleburan, dan 

Pengambilalihan telah berlaku efektif secara yuridis 

untuk badan usaha yang berbentuk Perseroan 

ketentuan dalam pasal 133 

agian penjelasan 

  

Persetujuan Menteri atas perubahan Anggaran 

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

Pemberitahunan diterima Menteri baik dalam hal 

terjadi perubahaan Anggaran Dasar sebagaimana 

40 

2007 maupun yang tidak disertai 

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

atas Akta Pendirian 

-  

Jika salah satu pihak yang melakukan 

Penggabungan, Peleburan, dan Pengambilalihan 

adalah perseroan terbatas dan pihak lain adalah 

perseroan terbatas, maka 

tiga 

) 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 
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kepemilikan salah di peru

(Perkom Nomor 2 Tahun 2013)

6.5.5. Bahwa berdasarkan Keputusan 

Hak Asasi Manusia Republik Indonesia 

0003152.AH.01.02 Tentang Persetujuan

Anggaran Dasar Perseroan Terbatas

Boga, diketahui bahwa pengambilalihan saham 

perusahaan PT Prima Top Boga

efektif secara yuridis pada tanggal 

(vide bukti C6);  --------------------------------

6.5.6. Bahwa berdasarkan keterangan Ahli terkait prosedur 

pengesahan Perseroan Terbatas

selaku Kepala Sub Direktorat Badan Hukum, 

Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum 

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia 

Republik Indonesia, pada persidangan tanggal 12 

November 2018 diperoleh keterangan bahwa 

yuridis dalam UU PT diny

1: “perubahan anggaran dasar sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 21 ayat 2 mulai berlaku sejak 

tanggal diterbitkannya Keputusan Menteri mengenai 

persetujuan perubahan anggaran dasar.”

ayat 2: “perubahan anggaran dasar sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 21 ayat 3, mulai berlaku sejak 

tanggal diterbitkannya surat penerimaan 

pemberitahuan perubahan anggaran dasar oleh 

Menteri.” Pasal 26 UU Nomor 40 Tahun 2000: 

“perubahan anggaran dasar yang dilakukan dalam 

rangka penggabungan/pengambilali

tanggal: --------------------------------

a. Persetujuan Menteri;

b. Kemudian ditetapkan dalam Persetujuan Menteri 

atau pemberitahuan perubahan anggaran dasar 

diterima Menteri atau tanggal kemudian yang 

ditetapkan dalam akta penggabungan atau akta 

pengambilalihan.  --------------------------------

SALINAN 

di perusahaan yang diambilalih 

2 Tahun 2013); --------------------------- 

Keputusan  Menteri Hukum dan 

Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: AHU-

0003152.AH.01.02 Tentang Persetujuan Perubahan 

Anggaran Dasar Perseroan Terbatas PT Prima Top 

ui bahwa pengambilalihan saham 

PT Prima Top Boga oleh Terlapor berlaku 

efektif secara yuridis pada tanggal 09 Februari 2018 

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

Bahwa berdasarkan keterangan Ahli terkait prosedur 

Terbatas, Bapak Maftuh, S.H., 

selaku Kepala Sub Direktorat Badan Hukum, 

Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum 

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia 

Republik Indonesia, pada persidangan tanggal 12 

November 2018 diperoleh keterangan bahwa Efektif 

yuridis dalam UU PT dinyatakan dalam Pasal 23 ayat 

perubahan anggaran dasar sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 21 ayat 2 mulai berlaku sejak 

tanggal diterbitkannya Keputusan Menteri mengenai 

persetujuan perubahan anggaran dasar.” Pasal 23 

“perubahan anggaran dasar sebagaimana 

maksud dalam Pasal 21 ayat 3, mulai berlaku sejak 

tanggal diterbitkannya surat penerimaan 

pemberitahuan perubahan anggaran dasar oleh 

Pasal 26 UU Nomor 40 Tahun 2000: 

“perubahan anggaran dasar yang dilakukan dalam 

rangka penggabungan/pengambilalihan berlaku sejak 

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

Persetujuan Menteri;  -----------------------------------

Kemudian ditetapkan dalam Persetujuan Menteri 

atau pemberitahuan perubahan anggaran dasar 

diterima Menteri atau tanggal kemudian yang 

ditetapkan dalam akta penggabungan atau akta 

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

sahaan yang diambilalih 

  

ri Hukum dan 

-

Perubahan 

PT Prima Top 

ui bahwa pengambilalihan saham 

berlaku 

09 Februari 2018 

  

Bahwa berdasarkan keterangan Ahli terkait prosedur 

, 

selaku Kepala Sub Direktorat Badan Hukum, 

Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum 

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia 

Republik Indonesia, pada persidangan tanggal 12 

Efektif 

lam Pasal 23 ayat 

perubahan anggaran dasar sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 21 ayat 2 mulai berlaku sejak 

tanggal diterbitkannya Keputusan Menteri mengenai 

Pasal 23 

“perubahan anggaran dasar sebagaimana 

maksud dalam Pasal 21 ayat 3, mulai berlaku sejak 

tanggal diterbitkannya surat penerimaan 

pemberitahuan perubahan anggaran dasar oleh 

Pasal 26 UU Nomor 40 Tahun 2000: 

“perubahan anggaran dasar yang dilakukan dalam 

han berlaku sejak 

  

---  

Kemudian ditetapkan dalam Persetujuan Menteri 

atau pemberitahuan perubahan anggaran dasar 

diterima Menteri atau tanggal kemudian yang 

ditetapkan dalam akta penggabungan atau akta 

-------  
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6.5.7. Bahwa Ahli juga mengatakan berdarkan dokumen 

yang ada dalam sistem administrasi badan hukum, 

pada perubahan ke-9 (pada catatan 

PT Prima Top Boga dengan nomor SP Anggaran 

AHU./AH.01.03-0061708 tanggal 

9 Februari 2018, maka diketahui bahwa tanggal 

efektif yuridisnya adalah tanggal 9 Februari 2018;

6.5.8. Bahwa berdasarkan keterangan Ahli tidak 

perbedaan efektif yuridis untuk PMDN ataupun PMA,

sesuai dalam ketentuan Pasal 23, 26, 133;

6.5.9. Bahwa terkait dengan tanggapan Terla

dibacakan pada sidang Pemeriksaan Pendahuluan 

tanggal 29 Oktober 2018 yang pada pokoknya 

menyatakan bahwa pengambilalihan  saham PT Prima 

Top Boga belum dapat dinyatakan berlaku efektif  

secara yuridis karena PT Prima Top Boga sebagai 

perusahaan yang berstatus Penanaman Modal Asing 

(PMA), wajib untuk mendapatkan persetujuan lebih 

dahulu dari BKPM tidak dapat diterima karena 

berdasarkan keterangan Ahli, dalam proses 

pengesahan efektif yuridis 

dilibatkan, proses ada di AHU

6.5.10. Bahwa berdasarkan keterangan Ahli BKPM diperoleh 

keterangan bahwa di dalam Peraturan BKPM tidak 

mengatur efektif yuridis, karena 

memberikan pelayanan perizinan PMA, kami di BKPM 

tidak mengatur terkait efektif yuridis akuisisi. Dan 

menurut Ahli semestinya

Hukum dan HAM, karena ini bukan tugas kami 

sehari-hari dan kami tidak tahu persisnya;

6.5.11. Bahwa dengan demikian terkait dengan tanggapan 

Terlapor, yang dibacakan pada sidang Pemeriksaan 

Pendahuluan tanggal 29 Oktober 2018 yang pada 

pokoknya menyatakan bahwa pengambilalihan

PT Prima Top Boga belum dapat dinyatakan berlaku 

efektif secara yuridis karena PT Prima Top Boga 

SALINAN 

hli juga mengatakan berdarkan dokumen 

dalam sistem administrasi badan hukum, 

9 (pada catatan database), 

PT Prima Top Boga dengan nomor SP Anggaran 

0061708 tanggal SP anggaran dasar 

maka diketahui bahwa tanggal 

efektif yuridisnya adalah tanggal 9 Februari 2018; ---- 

Bahwa berdasarkan keterangan Ahli tidak ada 

yuridis untuk PMDN ataupun PMA,

sesuai dalam ketentuan Pasal 23, 26, 133; ------------- 

Bahwa terkait dengan tanggapan Terlapor yang 

dibacakan pada sidang Pemeriksaan Pendahuluan 

tanggal 29 Oktober 2018 yang pada pokoknya 

menyatakan bahwa pengambilalihan  saham PT Prima 

Top Boga belum dapat dinyatakan berlaku efektif  

secara yuridis karena PT Prima Top Boga sebagai 

ng berstatus Penanaman Modal Asing 

(PMA), wajib untuk mendapatkan persetujuan lebih 

tidak dapat diterima karena 

berdasarkan keterangan Ahli, dalam proses 

pengesahan efektif yuridis BKPM tidak wajib 

dilibatkan, proses ada di AHU; ----------------------------- 

dasarkan keterangan Ahli BKPM diperoleh 

bahwa di dalam Peraturan BKPM tidak 

mengatur efektif yuridis, karena tugas BKPM 

memberikan pelayanan perizinan PMA, kami di BKPM 

tidak mengatur terkait efektif yuridis akuisisi. Dan 

menurut Ahli semestinya aturannya di Kementerian 

Hukum dan HAM, karena ini bukan tugas kami 

hari dan kami tidak tahu persisnya; ------------- 

Bahwa dengan demikian terkait dengan tanggapan 

Terlapor, yang dibacakan pada sidang Pemeriksaan 

Pendahuluan tanggal 29 Oktober 2018 yang pada 

enyatakan bahwa pengambilalihan saham 

PT Prima Top Boga belum dapat dinyatakan berlaku 

efektif secara yuridis karena PT Prima Top Boga 

hli juga mengatakan berdarkan dokumen 

dalam sistem administrasi badan hukum, 

),                   

PT Prima Top Boga dengan nomor SP Anggaran 

SP anggaran dasar 

maka diketahui bahwa tanggal 

  

ada 

yuridis untuk PMDN ataupun PMA, 

  

yang 

dibacakan pada sidang Pemeriksaan Pendahuluan 

tanggal 29 Oktober 2018 yang pada pokoknya 

menyatakan bahwa pengambilalihan  saham PT Prima 

Top Boga belum dapat dinyatakan berlaku efektif  

secara yuridis karena PT Prima Top Boga sebagai 

ng berstatus Penanaman Modal Asing 

(PMA), wajib untuk mendapatkan persetujuan lebih 

tidak dapat diterima karena 

berdasarkan keterangan Ahli, dalam proses 

tidak wajib 

  

dasarkan keterangan Ahli BKPM diperoleh 

bahwa di dalam Peraturan BKPM tidak 

BKPM 

memberikan pelayanan perizinan PMA, kami di BKPM 

tidak mengatur terkait efektif yuridis akuisisi. Dan 

aturannya di Kementerian 

Hukum dan HAM, karena ini bukan tugas kami 

  

Bahwa dengan demikian terkait dengan tanggapan 

Terlapor, yang dibacakan pada sidang Pemeriksaan 

Pendahuluan tanggal 29 Oktober 2018 yang pada 

saham 

PT Prima Top Boga belum dapat dinyatakan berlaku 

efektif secara yuridis karena PT Prima Top Boga 
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sebagai perusahaan yang berstatus PMA, wajib untuk 

mendapatkan persetujuan lebih dahulu dari 

tidak dapat diterima berdasarkan keterangan Ahli;

6.5.12. Bahwa berdasarkan keteran

Persaingan Usaha, Dr. Anita Afriana, S.H., M.H

persidangan tanggal 15 November 2018 diperoleh 

keterangan bahwa dalam PMA dan PMDN 

terdapat perbedaan, karena mengacu pa

Penanaman Modal dikatakan bahwa perusahaan PMA 

harus dalam bentuk PT, mengikuti hukum Indonesia, 

berada dan melakukan kegiatan usaha di Indonesia. 

Karena bentuknya PT, terhadap perusahaan 

penanaman modal pun berlaku UU PT sebagaimana 

diatur dalam UU Nomor 40 Tahun 2007. UU PT tidak 

membedakan apakah perusahaan PMA atau bukan 

perusahaan PMA. Termasuk dalam proses akuisisi 

atau berkaitan dengan aktivitas perusahaan PMA pun 

secara eksplisit tunduk pada UU Nomor 40 Tahun 

2007. Oleh karena itu untuk menent

tidaknya suatu akuisisi tergantung pada tahapan 

peng-akuisisian mulai dari penawaran saham, 

rancangan rencana akuisisi, persetu

Komisaris dan RUPS (qu

perubahan akta, dan tanggal efektif yuridis akuisisi;

6.5.13. Bahwa berdasarkan keterangan Ahli Hukum 

Persaingan Usaha terkait 

keterangan bahwa melihat pada tahapan

pada proses akuisisi itu sendiri, diatur dari Pasal 125

131, ketika AD disetujui oleh RUPS, tindak lanjut 

berikutnya apakah diberitahukan kepada Menteri 

atau harus mendapat persetujuan atau tanpa 

perubahan AD sama sekali. Merujuk pada Pasal 26 

UU PT yang menyatakan bahwa 

RUPS dituangkan ke dalam AD.”

bahwa tanggal efektif yuridis 

mendapat persetujuan dari Menteri Hukum dan HAM, 

SALINAN 

sebagai perusahaan yang berstatus PMA, wajib untuk 

mendapatkan persetujuan lebih dahulu dari BKPM

berdasarkan keterangan Ahli;---- 

Bahwa berdasarkan keterangan Ahli Hukum 

, Dr. Anita Afriana, S.H., M.H. pada 

persidangan tanggal 15 November 2018 diperoleh 

keterangan bahwa dalam PMA dan PMDN tidak 

, karena mengacu pada UU 

Penanaman Modal dikatakan bahwa perusahaan PMA 

harus dalam bentuk PT, mengikuti hukum Indonesia, 

berada dan melakukan kegiatan usaha di Indonesia. 

Karena bentuknya PT, terhadap perusahaan 

penanaman modal pun berlaku UU PT sebagaimana 

Nomor 40 Tahun 2007. UU PT tidak 

membedakan apakah perusahaan PMA atau bukan 

perusahaan PMA. Termasuk dalam proses akuisisi 

atau berkaitan dengan aktivitas perusahaan PMA pun 

secara eksplisit tunduk pada UU Nomor 40 Tahun 

Oleh karena itu untuk menentukan sah atau 

tidaknya suatu akuisisi tergantung pada tahapan 

akuisisian mulai dari penawaran saham, 

rancangan rencana akuisisi, persetujuan Dewan 

quorum atau tidak), pembuatan 

perubahan akta, dan tanggal efektif yuridis akuisisi; - 

Bahwa berdasarkan keterangan Ahli Hukum 

terkait efektif yuridis diperoleh 

melihat pada tahapan-tahapan 

pada proses akuisisi itu sendiri, diatur dari Pasal 125-

131, ketika AD disetujui oleh RUPS, tindak lanjut 

pakah diberitahukan kepada Menteri 

atau harus mendapat persetujuan atau tanpa 

perubahan AD sama sekali. Merujuk pada Pasal 26 

UU PT yang menyatakan bahwa “tidak semua AD hasil 

RUPS dituangkan ke dalam AD.” Pasal 26 dinyatakan 

bahwa tanggal efektif yuridis yaitu pertama ketika 

mendapat persetujuan dari Menteri Hukum dan HAM, 

sebagai perusahaan yang berstatus PMA, wajib untuk 

BKPM 

  

gan Ahli Hukum 

pada 

persidangan tanggal 15 November 2018 diperoleh 

tidak 

da UU 

Penanaman Modal dikatakan bahwa perusahaan PMA 

harus dalam bentuk PT, mengikuti hukum Indonesia, 

berada dan melakukan kegiatan usaha di Indonesia. 

Karena bentuknya PT, terhadap perusahaan 

penanaman modal pun berlaku UU PT sebagaimana 

Nomor 40 Tahun 2007. UU PT tidak 

membedakan apakah perusahaan PMA atau bukan 

perusahaan PMA. Termasuk dalam proses akuisisi 

atau berkaitan dengan aktivitas perusahaan PMA pun 

secara eksplisit tunduk pada UU Nomor 40 Tahun 

ukan sah atau 

tidaknya suatu akuisisi tergantung pada tahapan 

akuisisian mulai dari penawaran saham, 

juan Dewan 

rum atau tidak), pembuatan 

  

Bahwa berdasarkan keterangan Ahli Hukum 

uridis diperoleh 

tahapan 

-

131, ketika AD disetujui oleh RUPS, tindak lanjut 

pakah diberitahukan kepada Menteri 

atau harus mendapat persetujuan atau tanpa 

perubahan AD sama sekali. Merujuk pada Pasal 26 

“tidak semua AD hasil 

Pasal 26 dinyatakan 

yaitu pertama ketika 

mendapat persetujuan dari Menteri Hukum dan HAM, 
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ditetapkan dalam ketetapan persetujuan Menteri 

Hukum dan HAM atau ketika perubahan AD itu 

diberitahukan kepada Menteri Hukum dan HAM. 

Untuk poin (c) berkaitan dengan AD yang tidak perlu 

persetujuan Menteri tapi cukup diberitahukan saja. 

Berkaitan dengan tanggal efektif yuridis hanya diatur 

dalam UU PT, dan juga pada PP Nomor 57 Tahun 

2010. UU kedudukannya lebih tinggi daripada PP 

karena PP merupakan aturan dari suatu UU, PP 

Tahun 2010 berkaitan dengan satu penciptaan 

persaingan usaha yang sehat, tidak berkaitan dengan 

perusahaan pada umumnya. Untuk menentukan 

kapan tanggal efektif yuridis satu perusahaan di 

akuisisi, jelas diatur dalam Pasal 26 UU PT. 

Sedangkan ketentuan lain misalnya U

modal tidak ditemukan tanggal efektif yuridis, dan 

aturan di BKPM hanya berkaitan dengan izin 

perusahaan PMA; --------------------------------

6.5.14. Bahwa dengan memperhatikan keterangan para Ahli 

di atas maka dapat disimpulkan bahwa defenisi 

efektif yuridis dalam perkara ini adala

yang diatur dalam Undang

2007 dan bukan peraturan BKPM baik untuk PMA 

ataupun PMDN; --------------------------------

6.5.15. Bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 57 

Tahun 2010 tentang Merger dan Akuisisi jo. 

Peraturan Komisi Nomor 02 Tahun 2013 ten

Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pengawas 

Persaingan Usaha Nomor 13 Tahun 2010 tentang

Pedoman Pelaksanaan Tentang Penggabungan, 

Peleburan Badan Usaha dan Pengambilalihan Saham 

Perusahaan Yang Dapat Mengakibatkan Terjadinya 

Pratik Monopoli dan  Persaingan Usaha Tidak Sehat 

jo. Peraturan Komisi Nomor 04 Tahun 2012 tentang 

Pedoman Pengenaan Denda Keterlambatan 

Pemberitahuan Penggabungan, Peleburan Badan 

SALINAN 

ditetapkan dalam ketetapan persetujuan Menteri 

Hukum dan HAM atau ketika perubahan AD itu 

diberitahukan kepada Menteri Hukum dan HAM. 

Untuk poin (c) berkaitan dengan AD yang tidak perlu 

persetujuan Menteri tapi cukup diberitahukan saja. 

Berkaitan dengan tanggal efektif yuridis hanya diatur 

juga pada PP Nomor 57 Tahun 

2010. UU kedudukannya lebih tinggi daripada PP 

karena PP merupakan aturan dari suatu UU, PP 57 

berkaitan dengan satu penciptaan 

persaingan usaha yang sehat, tidak berkaitan dengan 

perusahaan pada umumnya. Untuk menentukan 

kapan tanggal efektif yuridis satu perusahaan di 

akuisisi, jelas diatur dalam Pasal 26 UU PT. 

Sedangkan ketentuan lain misalnya UU penanaman 

modal tidak ditemukan tanggal efektif yuridis, dan 

aturan di BKPM hanya berkaitan dengan izin 

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

Bahwa dengan memperhatikan keterangan para Ahli 

di atas maka dapat disimpulkan bahwa defenisi 

dalam perkara ini adalah efektif yuridis 

yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 

2007 dan bukan peraturan BKPM baik untuk PMA 

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

Peraturan Pemerintah Nomor 57 

Tahun 2010 tentang Merger dan Akuisisi jo. 

Nomor 02 Tahun 2013 tentang 

Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pengawas 

Persaingan Usaha Nomor 13 Tahun 2010 tentang

Pedoman Pelaksanaan Tentang Penggabungan, 

Peleburan Badan Usaha dan Pengambilalihan Saham 

Perusahaan Yang Dapat Mengakibatkan Terjadinya 

Persaingan Usaha Tidak Sehat 

Nomor 04 Tahun 2012 tentang 

Pedoman Pengenaan Denda Keterlambatan 

Pemberitahuan Penggabungan, Peleburan Badan 

ditetapkan dalam ketetapan persetujuan Menteri 

Hukum dan HAM atau ketika perubahan AD itu 

diberitahukan kepada Menteri Hukum dan HAM. 

Untuk poin (c) berkaitan dengan AD yang tidak perlu 

persetujuan Menteri tapi cukup diberitahukan saja. 

Berkaitan dengan tanggal efektif yuridis hanya diatur 

juga pada PP Nomor 57 Tahun 

2010. UU kedudukannya lebih tinggi daripada PP 

57 

berkaitan dengan satu penciptaan 

persaingan usaha yang sehat, tidak berkaitan dengan 

perusahaan pada umumnya. Untuk menentukan 

kapan tanggal efektif yuridis satu perusahaan di 

akuisisi, jelas diatur dalam Pasal 26 UU PT. 

U penanaman 

modal tidak ditemukan tanggal efektif yuridis, dan 

aturan di BKPM hanya berkaitan dengan izin 

  

Bahwa dengan memperhatikan keterangan para Ahli 

di atas maka dapat disimpulkan bahwa defenisi 

h efektif yuridis 

Undang Nomor 40 Tahun 

2007 dan bukan peraturan BKPM baik untuk PMA 

  

Peraturan Pemerintah Nomor 57 

Tahun 2010 tentang Merger dan Akuisisi jo. 

tang 

Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pengawas 

Persaingan Usaha Nomor 13 Tahun 2010 tentang 

Pedoman Pelaksanaan Tentang Penggabungan, 

Peleburan Badan Usaha dan Pengambilalihan Saham 

Perusahaan Yang Dapat Mengakibatkan Terjadinya 

Persaingan Usaha Tidak Sehat 

Nomor 04 Tahun 2012 tentang 

Pedoman Pengenaan Denda Keterlambatan 

Pemberitahuan Penggabungan, Peleburan Badan 
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Usaha dan Pengambilalihan Saham Perusahaan,  

yang merupakan aturan yang memuat pedoman 

terkait definisi efektif yuridis tidak ditemukan 

pengertian efektif yuridis selain yang diatur di dalam 

penjelasan Pasal 133 Undang

Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Dengan 

demikian hal ini sesuai dengan keterangan Ahli 

Bapak Maftuh, S.H., sela

Badan Hukum, Direktorat Jenderal Administrasi 

Hukum Umum Kementerian Hukum dan Hak Asasi 

Manusia Republik Indonesia yang menyatakan 

perubahan anggaran dasar yang dilakukan dalam 

rangka penggabungan/pengambilalihan tidak wajib 

melibatkan BKPM dan prosesnya hanya ada di AHU;

6.5.16. Bahwa Terlapor melakukan Pemberitahuan 

tertulis kepada Komisi terkait pengambilalihan saham 

perusahaan PT Prima Top Bo

2018 (vide bukti C17); --------------------------------

6.5.17. Bahwa berdasarkan penghitungan hari ka

pemberitahuan pengambilalihan saham perusahaan 

PT Prima Top Boga seharusnya diberitahukan kepada 

Komisi paling lambat pada tanggal 23 Maret 2018;

Hari Tanggal/ Hari Tanggal/

Ke Bulan Ke Bulan
1 09-Feb-18   11 26-Feb

2 12-Feb-18   12 27-Feb
3 13-Feb-18   13 28-Feb
4 14-Feb-18   14 01-Mar
5 15-Feb-18   15 02-Mar
6 19-Feb-18   16 05-Mar
7 20-Feb-18   17 06-Mar

8 21-Feb-18   18 07-Mar
9 22-Feb-18   19 08-Mar
10 23-Feb-18   20 09-Mar

6.5.18. Bahwa sebagai catatan terdapat hari libur/ tanggal 

merah pada tanggal 16 Februari 2018;

6.5.19. Bahwa Terlapor terlambat melakukan 

kepada Komisi selama 4 (

SALINAN 

Usaha dan Pengambilalihan Saham Perusahaan,  

yang merupakan aturan yang memuat pedoman 

efinisi efektif yuridis tidak ditemukan 

pengertian efektif yuridis selain yang diatur di dalam 

penjelasan Pasal 133 Undang-undang Nomor 40 

Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Dengan 

demikian hal ini sesuai dengan keterangan Ahli 

, selaku Kepala Sub Direktorat 

Badan Hukum, Direktorat Jenderal Administrasi 

Hukum Umum Kementerian Hukum dan Hak Asasi 

Manusia Republik Indonesia yang menyatakan 

perubahan anggaran dasar yang dilakukan dalam 

rangka penggabungan/pengambilalihan tidak wajib 

atkan BKPM dan prosesnya hanya ada di AHU; - 

melakukan Pemberitahuan secara

terkait pengambilalihan saham 

perusahaan PT Prima Top Boga pada tanggal 29 Maret 

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

Bahwa berdasarkan penghitungan hari kalender, 

pemberitahuan pengambilalihan saham perusahaan 

PT Prima Top Boga seharusnya diberitahukan kepada 

Komisi paling lambat pada tanggal 23 Maret 2018; ---- 

Tanggal/ Hari Tanggal / 

Bulan Ke Bulan 
Feb-18   21 12-Mar-18 

Feb-18   22 13-Mar-18 
Feb-18   23 14-Mar-18 
Mar-18   24 15-Mar-18 
Mar-18   25 16-Mar-18 
Mar-18   26 19-Mar-18 
Mar-18   27 20-Mar-18 

Mar-18   28 21-Mar-18 
Mar-18   29 22-Mar-18 
Mar-18   30 23-Mar-18 

Bahwa sebagai catatan terdapat hari libur/ tanggal 

16 Februari 2018; ------------------ 

erlambat melakukan pemberitahuan

4 (empat) hari kerja;  ------------ 

Usaha dan Pengambilalihan Saham Perusahaan,  

yang merupakan aturan yang memuat pedoman 

efinisi efektif yuridis tidak ditemukan 

pengertian efektif yuridis selain yang diatur di dalam 

undang Nomor 40 

Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Dengan 

demikian hal ini sesuai dengan keterangan Ahli 

ku Kepala Sub Direktorat 

Badan Hukum, Direktorat Jenderal Administrasi 

Hukum Umum Kementerian Hukum dan Hak Asasi 

Manusia Republik Indonesia yang menyatakan 

perubahan anggaran dasar yang dilakukan dalam 

rangka penggabungan/pengambilalihan tidak wajib 

  

secara 

terkait pengambilalihan saham 

ga pada tanggal 29 Maret 

  

lender, 

pemberitahuan pengambilalihan saham perusahaan 

PT Prima Top Boga seharusnya diberitahukan kepada 

  

Bahwa sebagai catatan terdapat hari libur/ tanggal 

  

pemberitahuan 
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Hari Ke- Tanggal /Bulan

1 26
2 27
3 28
4 29

 

6.5.20. Bahwa penghitungan 30 (tiga puluh) hari kerja 

didasarkan pada Keputusan Bersama Menteri Agama, 

Menteri Ketenagakerjaan

Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi 

Birokrasi Republik Indonesia

Nomor 256 Tahun 2017 dan Nomor 

01/SKB/MENPAN-RB/09/2017 Tentang Hari Libur 

Nasional dan Cuti Bersama Tahun 2018.

Fakta Lain; --------------------------------

6.6.1 Bahwa berdasarkan persidangan tanggal 15 

November 2018 dengan agenda Pemeriksaan Terlapor 

ditemukan fakta bahwa 

mengirimkan Surat Himbauan Pemberitahuan 

Akuisisi yang bersifat segera tertanggal 7 Maret 2018 

kepada Terlapor dalam perkara 

6.6.2 Bahwa bahwa Terlapor baru menanggapi Surat 

Himbauan Pemberitahuan Akuisisi yang bersifat 

segera tertanggal 7 Maret 2018 pada tanggal 29 Maret 

2018; --------------------------------

6.6.3 Bahwa jika surat tersebut segera direspon dan 

dikoordinasikan ke Komisi

keterlambatan pemberitahuan pengambilalihan 

(akuisisi) PT Prima Top Bog

6.6.4 Bahwa berdasarkan keterangan Terlapor pada 

persidangan, terkait dengan ketentuan kewajiban 

notifikasi merger dan akuisisi, Terlapor mengetahui 

adanya aturan kewajiban 

6.6.5 Bahwa Terlapor tidak pernah menggunakan 

kesempatan untuk melakukan konsultasi ke 

terkait merger dan akuisisi;

SALINAN 

Tanggal /Bulan 

26-Mar-18 
27-Mar-18 
28-Mar-18 
29-Mar-18 

Bahwa penghitungan 30 (tiga puluh) hari kerja 

didasarkan pada Keputusan Bersama Menteri Agama, 

Ketenagakerjaan, dan Menteri 

Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi 

Birokrasi Republik Indonesia Nomor 707 Tahun 2017, 

Nomor 256 Tahun 2017 dan Nomor 

RB/09/2017 Tentang Hari Libur 

nal dan Cuti Bersama Tahun 2018. --------------- 

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

hwa berdasarkan persidangan tanggal 15 

November 2018 dengan agenda Pemeriksaan Terlapor 

ditemukan fakta bahwa Direktorat Merger KPPU telah 

mengirimkan Surat Himbauan Pemberitahuan 

Akuisisi yang bersifat segera tertanggal 7 Maret 2018 

perkara a quo; ------------------- 

Bahwa bahwa Terlapor baru menanggapi Surat 

Himbauan Pemberitahuan Akuisisi yang bersifat 

segera tertanggal 7 Maret 2018 pada tanggal 29 Maret 

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

Bahwa jika surat tersebut segera direspon dan 

Komisi maka tidak terjadi 

keterlambatan pemberitahuan pengambilalihan 

(akuisisi) PT Prima Top Boga oleh Terlapor; ------------- 

Bahwa berdasarkan keterangan Terlapor pada 

persidangan, terkait dengan ketentuan kewajiban 

notifikasi merger dan akuisisi, Terlapor mengetahui 

adanya aturan kewajiban notifikasi tersebut; ----------- 

Bahwa Terlapor tidak pernah menggunakan 

kesempatan untuk melakukan konsultasi ke Komisi

terkait merger dan akuisisi; -------------------------------- 

Bahwa penghitungan 30 (tiga puluh) hari kerja 

didasarkan pada Keputusan Bersama Menteri Agama, 

Menteri 

Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi 

Nomor 707 Tahun 2017, 

Nomor 256 Tahun 2017 dan Nomor 

RB/09/2017 Tentang Hari Libur 

  

  

hwa berdasarkan persidangan tanggal 15 

November 2018 dengan agenda Pemeriksaan Terlapor 

KPPU telah 

mengirimkan Surat Himbauan Pemberitahuan 

Akuisisi yang bersifat segera tertanggal 7 Maret 2018 

  

Bahwa bahwa Terlapor baru menanggapi Surat 

Himbauan Pemberitahuan Akuisisi yang bersifat 

segera tertanggal 7 Maret 2018 pada tanggal 29 Maret 

  

Bahwa jika surat tersebut segera direspon dan 

maka tidak terjadi 

keterlambatan pemberitahuan pengambilalihan 

  

Bahwa berdasarkan keterangan Terlapor pada 

persidangan, terkait dengan ketentuan kewajiban 

notifikasi merger dan akuisisi, Terlapor mengetahui 

  

Bahwa Terlapor tidak pernah menggunakan 

Komisi 
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6.6.6 Bahwa faktanya, sekalipun 

Surat Himbauan Pemberitahuan Akuisisi yang 

bersifat segera tertanggal 7 Maret 2018 kepada 

Terlapor dan Terlapor juga  mengetahui adanya 

kewajiban notifikasi merger dan akuisisi tersebut 

namun Terlapor tidak segera melakukan kewajiban 

pemberitahuan atas pengambilalihan (akuisisi) 

PT Prima Top Boga oleh 

berkesimpulan bahwa Terlapor tidak mempunyai 

itikad baik untuk segera melaksanakan kewajiban 

notifikasi. --------------------------------

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

6.7.1 Bahwa untuk membuktikan bahwa 

melanggar Pasal 29 UU No

5 PP Nomor 57 Tahun 

dilakukan analisis pemenuhan Pasal;

6.7.2 Bahwa unsur-unsur Pasal 29 ayat (1) UU 

Tahun 1999 adalah sebagai berikut:

a. Penggabungan atau peleburan badan usaha, 

atau pengambilalihan saham;

b. Nilai aset dan atau nilai penju

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

c. Wajib diberitahukan kepada Komisi selambat

lambatnya 30 (tiga puluh

penggabungan, pelebura

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

6.7.3 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: “

“Peleburan Badan U

SALINAN 

Bahwa faktanya, sekalipun Komisi telah mengirimkan 

Surat Himbauan Pemberitahuan Akuisisi yang 

ggal 7 Maret 2018 kepada 

dan Terlapor juga  mengetahui adanya 

kewajiban notifikasi merger dan akuisisi tersebut 

namun Terlapor tidak segera melakukan kewajiban 

pemberitahuan atas pengambilalihan (akuisisi) 

PT Prima Top Boga oleh terlapor maka Investigator 

berkesimpulan bahwa Terlapor tidak mempunyai 

itikad baik untuk segera melaksanakan kewajiban 

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

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

Bahwa untuk membuktikan bahwa Terlapor

melanggar Pasal 29 UU Nomor 5 Tahun 1999 jo. Pasal 

Tahun 2010, terlebih dahulu 

dilakukan analisis pemenuhan Pasal; -------------------- 

unsur Pasal 29 ayat (1) UU Nomor 5

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

atau peleburan badan usaha, 

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

ilai aset dan atau nilai penjualannya melebihi 

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

ajib diberitahukan kepada Komisi selambat-

tiga puluh) hari sejak tanggal 

penggabungan, peleburan atau pengambilalihan 

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

Unsur “Penggabungan atau Peleburan Badan Usaha, 

atau pengambilalihan saham” ----------------------------- 

dalam unsur ini terdapat kata hubung 

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

Bahwa dengan demikian, maka dalam unsur ini, 

cukup salah satu dari: “Penggabungan”, atau 

Usaha”, atau “Pengambilalihan 

telah mengirimkan 

Surat Himbauan Pemberitahuan Akuisisi yang 

ggal 7 Maret 2018 kepada 

dan Terlapor juga  mengetahui adanya 

kewajiban notifikasi merger dan akuisisi tersebut 

namun Terlapor tidak segera melakukan kewajiban 

pemberitahuan atas pengambilalihan (akuisisi)                  

maka Investigator 

berkesimpulan bahwa Terlapor tidak mempunyai 

itikad baik untuk segera melaksanakan kewajiban 

  

  

Terlapor 

Pasal 

2010, terlebih dahulu 

  

5 

  

atau peleburan badan usaha, 

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

alannya melebihi 

---------  

-

) hari sejak tanggal 

n atau pengambilalihan 

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

Unsur “Penggabungan atau Peleburan Badan Usaha, 

  

dalam unsur ini terdapat kata hubung 

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

Bahwa dengan demikian, maka dalam unsur ini, 

enggabungan”, atau 

engambilalihan 
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saham” terpenuhi, maka telah terpenuhi unsur 

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

c. Bahwa pada tangga

menerima pemberitahuan dari 

melakukan Pengambilalihan sah

PT Prima Top Boga;

d. Bahwa dengan demikian unsur pengambilalihan 

saham telah terpenuhi;

6.7.4 Unsur “nilai aset dan atau nilai penjualann

melebihi jumlah tertentu”;

a. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 29 ayat (2) 

UU Nomor 5 Tahun 

Ketentuan tentang 

nilai penjualan serta tata cara pemberitahuan 

sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tersebut 

diatas, diatur dalam Peraturan Pemerintah;

b. Bahwa sebagai peraturan pelaksana dari 

ketentuan Pasal 29 

tersebut diatas, Pemerintah telah menerbitkan 

PP Nomor 57 Tahun 

memuat mengenai nilai aset dan/atau nilai 

penjualan yang melebihi jumlah tertentu;

c. Bahwa nilai aset

melebihi jumlah tertentu diatur dalam Pasal 5 

ayat (2) PP No. 57/2010 yang menentukan:

(1) nilai aset sebesar Rp2.500.000.000.000,00 

(dua triliun lima ratus miliar rupiah

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

(2) nilai 

Rp5.000.000.000.000,00 (

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

d. Bahwa nilai aset dan/atau nilai penjualan 

sebagaimana dimaks

Nomor 57 Tahun 2010 tersebut diatas dihitung 

SALINAN 

saham” terpenuhi, maka telah terpenuhi unsur 

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

Bahwa pada tanggal 29 Maret 2018 Komisi

menerima pemberitahuan dari Terlapor yang 

engambilalihan saham (akuisisi) 

PT Prima Top Boga;  ------------------------------------

demikian unsur pengambilalihan 

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

Unsur “nilai aset dan atau nilai penjualannya 

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

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 29 ayat (2) 

Tahun 1999, diatur bahwa 

Ketentuan tentang penetapan nilai aset dan atau 

nilai penjualan serta tata cara pemberitahuan 

sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tersebut 

as, diatur dalam Peraturan Pemerintah; -------

Bahwa 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 

yang melebihi jumlah tertentu; ----------

Bahwa nilai aset dan atau nilai penjualan 

melebihi jumlah tertentu diatur dalam Pasal 5 

ayat (2) PP No. 57/2010 yang menentukan: --------

sebesar Rp2.500.000.000.000,00 

dua triliun lima ratus miliar rupiah); 

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

 penjualan sebesar 

Rp5.000.000.000.000,00 (lima triliun 

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

Bahwa nilai aset dan/atau nilai penjualan 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) PP 

2010 tersebut diatas dihitung 

saham” terpenuhi, maka telah terpenuhi unsur 

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

Komisi 

yang 

am (akuisisi)                 

----  

demikian unsur pengambilalihan 

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

ya 

  

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 29 ayat (2) 

, diatur bahwa 

penetapan nilai aset dan atau 

nilai penjualan serta tata cara pemberitahuan 

sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tersebut 

-------  

Bahwa sebagai peraturan pelaksana dari 

1999 

tersebut diatas, Pemerintah telah menerbitkan 

yang didalamnya 

memuat mengenai nilai aset dan/atau nilai 

----------  

dan atau nilai penjualan 

melebihi jumlah tertentu diatur dalam Pasal 5 

--------  

sebesar Rp2.500.000.000.000,00 

); 

 

penjualan sebesar 

lima triliun 

 

Bahwa nilai aset dan/atau nilai penjualan 

ud dalam Pasal 5 ayat (2) PP 

2010 tersebut diatas dihitung 
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berdasarkan penjumlahan nilai aset dan/atau 

nilai penjualan dari: 

(1) Badan Usaha hasil Penggabungan, atau 

Badan Usaha hasil Peleburan, atau Badan 

Usaha yang mengambilalih saham 

perusahaan lain dan Badan Usaha yang 

diambilalih; dan 

(2) Badan Usaha yang secara langsung maupun 

tidak langsung mengendalikan atau 

dikendalikan oleh Badan Usaha hasil 

Penggabungan, atau Badan Usaha hasil 

Peleburan, atau Badan Usaha yang 

mengambilalih saham perusahaan lain d

Badan Usaha yang diambilalih.

e. Bahwa penghitungan nilai aset dan

penjualan tersebut diatas untuk men

apakah nilai aset dan atau nilai penjualan 

melebihi jumlah tertentu

f. Bahwa nilai aset dan atau nilai penjualan 

tersebut menjadi hal menentukan apakah Pelaku 

Usaha wajib atau tidak wajib untuk melaporkan 

ke Komisi; --------------------------------

g. Bahwa dengan adanya frasa kata 

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

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

i. Bahwa berdasarkan ketentuan penghitungan 

nilai aset dan/atau nilai penjualan

diperoleh fakta-fakta bahwa nilai penjualan

dan/atau nilai aset

SALINAN 

berdasarkan penjumlahan nilai aset dan/atau 

njualan 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 

kendalikan oleh Badan Usaha hasil 

Penggabungan, atau Badan Usaha hasil 

Peleburan, atau Badan Usaha yang 

mengambilalih saham perusahaan lain dan 

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

Bahwa penghitungan nilai aset dan/atau nilai 

penjualan tersebut diatas untuk mengetahui 

apakah nilai aset dan atau nilai penjualan 

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

Bahwa nilai aset dan atau nilai penjualan 

tersebut menjadi hal menentukan apakah Pelaku 

Usaha wajib atau tidak wajib untuk melaporkan 

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

Bahwa dengan adanya frasa kata hubung “dan 

atau” memiliki arti memiliki sifat kumulatif 

maupun sifat fakultatif yang berati bisa 

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

Bahwa dengan demikian, yang menjadi faktor 

utama dari unsur ini adalah melebihi atau tidak 

melebihi jumlah tertentu yang telah ditentukan 

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

Bahwa berdasarkan ketentuan penghitungan 

nilai aset dan/atau nilai penjualan gabungan

fakta bahwa nilai penjualan

dan/atau nilai aset gabungan dari badan usaha 

berdasarkan penjumlahan nilai aset dan/atau 

---  

Badan Usaha hasil Penggabungan, atau 

Badan Usaha hasil Peleburan, atau Badan 

Usaha yang mengambilalih saham 

perusahaan lain dan Badan Usaha yang 

 

Badan Usaha yang secara langsung maupun 

tidak langsung mengendalikan atau 

kendalikan oleh Badan Usaha hasil 

Penggabungan, atau Badan Usaha hasil 

Peleburan, atau Badan Usaha yang 

an 

 

atau nilai 

getahui 

apakah nilai aset dan atau nilai penjualan 

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

Bahwa nilai aset dan atau nilai penjualan 

tersebut menjadi hal menentukan apakah Pelaku 

Usaha wajib atau tidak wajib untuk melaporkan 

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

hubung “dan 

atau” memiliki arti memiliki sifat kumulatif 

maupun sifat fakultatif yang berati bisa 

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

Bahwa dengan demikian, yang menjadi faktor 

utama dari unsur ini adalah melebihi atau tidak 

ditentukan 

----------  

Bahwa berdasarkan ketentuan penghitungan 

gabungan 

fakta bahwa nilai penjualan 

gabungan dari badan usaha 
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pengambilalih dengan badan usaha yang 

diambilalih sebesar 

nilai aset dan Rp2.511.416.178.

penjualan; --------------------------------

j. Bahwa dengan demikian pengambilalihan saham 

oleh Terlapor nilai asetnya melebihi jumlah 

tertentu sebagaimana diatur dalam Pasal 5 PP 

Nomor 57 Tahun 2010; 

k. Bahwa dengan demikian unsur “nilai aset 

melebihi jumlah tertentu” telah terpenuhi.

6.7.5 Unsur “wajib diberitahukan kepada Komisi selambat

lambatnya 30 (tiga puluh

penggabungan, peleburan atau pengambilalihan 

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

a. Bahwa berdasarkan k

PP Nomor 57 Tahun 

pemberitahuan Penggabungan Badan Usaha, 

Peleburan Badan Usaha, atau Pengambilalihan 

saham perusahaan lain yang berakibat nilai aset 

dan/atau nilai penjualannya melebihi jumlah 

tertentu wajib diberitahuk

kepada Komisi paling lama 30 (

kerja sejak tanggal telah berlaku efektif secara 

yuridis Penggabungan Badan Usaha, Peleburan 

Badan Usaha, atau Pengambilalihan saham 

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

b. Bahwa berdasarkan ketentuan tersebut, maka 

pemberitahuan wajib dilakukan:

(1) secara tertulis;

(2) paling lama 30 (

berlaku efektif;

(3) berlaku efektif secara yuridis

c. Bahwa Terlapor memberitahukan secara tertulis 

kepada Komisi pada tanggal 

SALINAN 

pengambilalih dengan badan usaha yang 

sebesar Rp3.418.727.064.391 untuk 

Rp2.511.416.178.975 untuk nilai 

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

Bahwa dengan demikian pengambilalihan saham 

nilai asetnya melebihi jumlah 

mana diatur dalam Pasal 5 PP 

2010;  -------------------------------

engan demikian unsur “nilai aset 

umlah tertentu” telah terpenuhi. ---------

Unsur “wajib diberitahukan kepada Komisi selambat-

tiga puluh) hari sejak tanggal 

penggabungan, peleburan atau pengambilalihan 

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

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 5 ayat (1) 

PP Nomor 57 Tahun 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 

paling lama 30 (tiga puluh) hari 

kerja sejak tanggal telah berlaku efektif secara 

yuridis Penggabungan Badan Usaha, Peleburan 

Badan Usaha, atau Pengambilalihan saham 

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

Bahwa berdasarkan ketentuan tersebut, maka 

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

secara tertulis; ------------------------------------  

paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak 

berlaku efektif; -----------------------------------  

efektif secara yuridis. -----------------  

memberitahukan secara tertulis 

pada tanggal 29 Maret 2018 

pengambilalih dengan badan usaha yang 

391 untuk 

untuk nilai 

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

Bahwa dengan demikian pengambilalihan saham 

nilai asetnya melebihi jumlah 

mana diatur dalam Pasal 5 PP 

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

engan demikian unsur “nilai aset 

---------  

-

) hari sejak tanggal 

penggabungan, peleburan atau pengambilalihan 

  

Pasal 5 ayat (1) 

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 

an secara tertulis 

) hari 

kerja sejak tanggal telah berlaku efektif secara 

yuridis Penggabungan Badan Usaha, Peleburan 

Badan Usaha, atau Pengambilalihan saham 

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

Bahwa berdasarkan ketentuan tersebut, maka 

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

 

) hari sejak 

 

 

memberitahukan secara tertulis 

Maret 2018 
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terkait Pengambilalihan Saham 

Boga; --------------------------------

d. Bahwa dengan adanya frasa kata “sejak” maka 

memiliki arti penghitungan 30 (

dihitung sejak tanggal berlaku efektif secara 

yuridis; --------------------------------

e. Bahwa berdasarkan k

Tahun 2007, tanggal telah berlaku efektif secara

yuridis adalah 09 Februari 2018 sejak 

diterbitkannya Keputusan 

Hak Asasi Manusia Republik Indonesia 

AHU-0003152.AH.01.02 Tentang Persetujuan

Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas

PT Prima Top Boga

pengambilalihan saham perusahaan PT

Top Boga oleh Terlapor

yuridis pada tanggal 

f. Bahwa berdasarkan telah berlaku efektif secara 

yuridis perubahan anggaran dasar PT Prima Top 

Boga, maka Terlapor

kepada Komisi selambat

23 Maret 2018; --------------------------------

g. Bahwa Terlapor

pemberitahuan kepada 

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

Hari Ke- Tanggal /Bulan

1 26
2 27
3 28
4 29

h. Bahwa dengan d

diberitahukan kepada Komisi selambat

lambatnya 30 (tiga puluh

Penggabungan, Peleburan atau Pengambilalihan 

tersebut” tidak dipenuhi oleh 

SALINAN 

terkait Pengambilalihan Saham PT Prima Top 

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

Bahwa dengan adanya frasa kata “sejak” maka 

memiliki arti penghitungan 30 (tiga puluh) hari 

dihitung sejak tanggal berlaku efektif secara 

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

Bahwa berdasarkan ketentuan UU Nomor 40 

2007, tanggal telah berlaku efektif secara

yuridis adalah 09 Februari 2018 sejak 

Keputusan  Menteri Hukum dan 

Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: 

0003152.AH.01.02 Tentang Persetujuan

Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas

PT Prima Top Boga, sehingga diketahui bahwa 

pengambilalihan saham perusahaan PT Prima 

Terlapor berlaku efektif secara 

yuridis pada tanggal 09 Februari 2018;  ------------

Bahwa berdasarkan telah berlaku efektif secara 

yuridis perubahan anggaran dasar PT Prima Top 

Terlapor harus sudah melaporkan 

selambat-lambatnya pada tanggal 

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

Terlapor terlambat melakukan 

pemberitahuan kepada Komisi selama 4 (empat) 

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

Tanggal /Bulan 

26-Mar-18 
27-Mar-18 
28-Mar-18 
29-Mar-18 

Bahwa dengan demikian unsur “wajib 

diberitahukan kepada Komisi selambat-

tiga puluh) hari sejak tanggal 

Penggabungan, Peleburan atau Pengambilalihan 

tersebut” tidak dipenuhi oleh Terlapor; -------------

PT Prima Top 

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

Bahwa dengan adanya frasa kata “sejak” maka 

) hari 

dihitung sejak tanggal berlaku efektif secara 

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

etentuan UU Nomor 40 

2007, tanggal telah berlaku efektif secara 

yuridis adalah 09 Februari 2018 sejak 

ri Hukum dan 

Nomor: 

0003152.AH.01.02 Tentang Persetujuan 

Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas 

diketahui bahwa 

Prima 

berlaku efektif secara 

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

Bahwa berdasarkan telah berlaku efektif secara 

yuridis perubahan anggaran dasar PT Prima Top 

laporkan 

lambatnya pada tanggal 

----------  

terlambat melakukan 

) 

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

emikian unsur “wajib 

-

) hari sejak tanggal 

Penggabungan, Peleburan atau Pengambilalihan 

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



6.7.6

6.7.7

6.7.8

7. Menimbang

Persidangan yang pada pokoknya memuat hal

(vide bukti 

7.1. Bahwa 

32.051

Prima Top

di dalam

senilai

ratus sem

ribu

dalam Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham Prima 

Top Boga Nomor 12 tanggal 24 Januari 

Notaris

7.2. Bahwa pada tanggal 9 Februari

Surat Keputusan Kementerian Hukum dan Hak Asasi 
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6.7.6 Bahwa Pasal 6 PP Nomor

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

miliar rupiah) untuk setiap hari keterla

dengan ketentuan denda administratif secara 

keseluruhan paling tinggi sebesar 

Rp25.000.000.000,00 (dua puluh lima miliar rupiah

6.7.7 Bahwa Pasal 6 PP Nomor 57 Tahun 2010 

mengenai sanksi terhadap pelaku usaha yang 

melakukan keterlambatan pe

Penggabungan, Peleburan, Pengambilalihan kepada 

Komisi; --------------------------------

6.7.8 Bahwa dengan mengacu kepada fakta sebagaimana 

diuraikan diatas, Terlapor

pemberitahuan kepada 

kerja sehingga patut dijatuhkan denda 

paling tinggi sebesar Rp4.000.000.000,00 (

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

Menimbang bahwa Terlapor menyerahkan Kesimpulan Hasil 

Persidangan yang pada pokoknya memuat hal

bukti T5): --------------------------------

Bahwa Terlapor telah melakukan

32.051 (tiga puluh dua ribu lima puluh

Prima Top Boga ("PTB") dengan penerbitan lembar

di dalam PTB yang diambilalih dengan

senilai Rp31.499.722,800,00 (tiga puluh

ratus sembilan puluh sembilan juta tujuh ratus dua puluh

ribu delapan ratus ribu rupiah) sebagaimana telah dituangkan 

dalam Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham Prima 

Top Boga Nomor 12 tanggal 24 Januari 

Notaris Budiono Widjaja, S.H.; --------------------------------

Bahwa pada tanggal 9 Februari

Surat Keputusan Kementerian Hukum dan Hak Asasi 

SALINAN 

mor 57 Tahun 2010 berbunyi 

am 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 Rp1.000.000.000,00 (satu 

) untuk setiap hari keterlambatan, 

dengan ketentuan denda administratif secara 

ruhan paling tinggi sebesar 

dua puluh lima miliar rupiah)”;  

Nomor 57 Tahun 2010 mengatur 

mengenai sanksi terhadap pelaku usaha yang 

melakukan keterlambatan pemberitahuan 

Penggabungan, Peleburan, Pengambilalihan kepada 

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

Bahwa dengan mengacu kepada fakta sebagaimana 

Terlapor telah terlambat melakukan 

pemberitahuan kepada Komisi selama 4 (empat) hari 

kerja sehingga patut dijatuhkan denda administratif 

paling tinggi sebesar Rp4.000.000.000,00 (empat

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

Terlapor menyerahkan Kesimpulan Hasil 

Persidangan yang pada pokoknya memuat hal-hal sebagai berikut 

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

telah melakukan pengambilalihan saham atas 

dua ribu lima puluh satu) lembar saham PT 

B") dengan penerbitan lembar saham baru 

PTB yang diambilalih dengan penyetoran modal 

tiga puluh satu miliar empat 

juta tujuh ratus dua puluh dua

) sebagaimana telah dituangkan 

dalam Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham Prima 

Top Boga Nomor 12 tanggal 24 Januari 2018, yang dibuat oleh 

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

Bahwa pada tanggal 9 Februari 2018, PTB telah memperoleh  

Surat Keputusan Kementerian Hukum dan Hak Asasi 

2010 berbunyi 

am hal Pelaku Usaha tidak 

menyampaikan pemberitahuan secara tertulis 

sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat (1) dan 

ayat (3), Pelaku Usaha dkenakan sanksi berupa 

satu 

mbatan, 

dengan ketentuan denda administratif secara 

ruhan paling tinggi sebesar 

  

mengatur 

mengenai sanksi terhadap pelaku usaha yang 

mberitahuan 

Penggabungan, Peleburan, Pengambilalihan kepada 

  

Bahwa dengan mengacu kepada fakta sebagaimana 

telah terlambat melakukan 

) hari 

administratif 

empat 

  

Terlapor menyerahkan Kesimpulan Hasil 

hal sebagai berikut 

  

han saham atas 

PT 

saham baru 

modal 

u miliar empat 

dua 

) sebagaimana telah dituangkan 

dalam Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham Prima 

oleh 

  

memperoleh  

Surat Keputusan Kementerian Hukum dan Hak Asasi  



Manusia ("SK Menkumham") atas Akta Pernyataan Keputusan 

Pemegang Saham tertanggal

7.3. Bahwa PTB merupakan perusahaan 

ter

berdasarkan antara lain Undang

2007 tentan

jo.

Pedoman dan

Modal, perubahan tersebut

didaf

7.4. Bahwa pada tanggal

Persetujuan/Perizinan

dalam

7.5. Bahwa terkait dengan per

ketentuan

Undang

Praktek

No

Nomor 57 Ta

Badan Usaha

dapat 

Persaingan Usaha Tidak Sehat

Terlapor telah melakukan

denga

kepada Komisi

7.6. Bahwa Tim Investigator KPPU menganggap laporan

dilakukan

telah terlambat

adalah

indikasi

5 Tahun l999 

dengan

7.6.1
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Manusia ("SK Menkumham") atas Akta Pernyataan Keputusan 

Pemegang Saham tertanggal 24 Januari 2018

Bahwa PTB merupakan perusahaan 

terjadi perubahan penyertaan dalam

berdasarkan antara lain Undang

2007 tentang Penanaman Modal ("UU No

jo. Peraturan Kepala BKPM Nomor 13

Pedoman dan Tata Cara Perizinan dan 

Modal, perubahan tersebut harus segera dilaporkan

didaftarkan kepada BKPM; --------------------------------

Bahwa pada tanggal 1 Maret 2018, PTB

Persetujuan/Perizinan dari BKPM atas perubahan

dalam  modal PTB; --------------------------------

Bahwa terkait dengan perizinan yang didapat sesuai dengan  

ketentuan yang diwajibkan dalam ketentuan Pasal 29 

Undang-Undang Nomor 5 Tahun

Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat ("UU 

Nomor 5 Tahun 1999") jo. Pasal 5 Peraturan Pemerintah 

Nomor 57 Tahun 2010 tentang Penggab

Badan Usaha dan Pengambilalihan Saham Perusahaan yang

apat mengakibatkan Terjadinya Praktik Monopoli d

Persaingan Usaha Tidak Sehat 

Terlapor telah melakukan kewajiban pemberitahuan 

dengan Pengambilalihan (Akuisisi)

kepada Komisi pada tanggal 29 Maret 2018

Bahwa Tim Investigator KPPU menganggap laporan

dilakukan oleh Terlapor pada tanggal 29 Maret 2018

telah terlambat karena perhit

adalah sejak tanggal 9 Februari 2018 dan menduga adanya 

ndikasi pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 29 UU Nomor 

5 Tahun l999 jo. Pasal 5 PP Nom

dengan pengambilalihan (akuisisi) saham PTB oleh Terlapor;

7.6.1 Pasal 29 UU Nomor 5 Tahun 

"(1) Penggabungan atau peleburan badan usaha, atau  
pengambilalihan saham
dalam Pasal 28 yang
atau nilai penjualannya melebihi

SALINAN 

Manusia ("SK Menkumham") atas Akta Pernyataan Keputusan 

24 Januari 2018; ------------------- 

Bahwa PTB merupakan perusahaan PMA, sehingga apabila

jadi perubahan penyertaan dalam modal PTB, maka 

berdasarkan antara lain Undang-Undang Nomor 25 Tahun 

Penanaman Modal ("UU Nomor 25 Tahun 2007")

Peraturan Kepala BKPM Nomor 13 Tahun 2017 tentang 

a Cara Perizinan dan Fasilitas Penanaman 

harus segera dilaporkan dan 

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

1 Maret 2018, PTB telah memperoleh 

dari BKPM atas perubahan penyertaan

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

izinan yang didapat sesuai dengan  

kan dalam ketentuan Pasal 29 

Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan

dan Persaingan Usaha Tidak Sehat ("UU 

Pasal 5 Peraturan Pemerintah 

2010 tentang Penggabungan atau Peleburan 

ihan Saham Perusahaan yang

adinya Praktik Monopoli dan 

 ("PP Nomor 57 Tahun 2010),

kewajiban pemberitahuan terkait 

Pengambilalihan (Akuisisi) Saham PTB oleh Terlapor 

29 Maret 2018; ---------------------- 

Bahwa Tim Investigator KPPU menganggap laporan yang telah

oleh Terlapor pada tanggal 29 Maret 2018 tersebut

karena perhitungan dimulainya laporan

uari 2018 dan menduga adanya 

pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 29 UU Nomor 

Pasal 5 PP Nomor 57 Tahun 2010 terkait 

uisisi) saham PTB oleh Terlapor; -- 

29 UU Nomor 5 Tahun 1999; ----------------------- 

tau peleburan badan usaha, atau  
pengambilalihan saham sebagaimana dimaksud   
dalam Pasal 28 yang berakibat nilai aset dan 

i penjualannya melebihi jumlah tertentu, 

Manusia ("SK Menkumham") atas Akta Pernyataan Keputusan 

  

abila 

modal PTB, maka 

25 Tahun 

") 

2017 tentang 

Penanaman 

dan 

  

telah memperoleh 

penyertaan  

  

izinan yang didapat sesuai dengan  

kan dalam ketentuan Pasal 29 

Larangan 

dan Persaingan Usaha Tidak Sehat ("UU 

Pasal 5 Peraturan Pemerintah 

ungan atau Peleburan 

ihan Saham Perusahaan yang 

an 

2010), 

terkait 

h Terlapor 

  

yang telah 

ersebut 

laporan 

uari 2018 dan menduga adanya 

pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 29 UU Nomor 

or 57 Tahun 2010 terkait 

   

  

tau peleburan badan usaha, atau  
imaksud   

berakibat nilai aset dan 
jumlah tertentu, 



7.6.2

7.7. Di 

perhitungan dimulainya L
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wajib diberitahukan kepada Komi
lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak
penggabungan,  peleburan  atau pengambilalihan 
tersebut. --------------------------------

(2) Ketentuan tentang penetapan 
nilai penjualan serta tata cara
sebagaimana dimaksud  dalam ayat
dalam Peraturan Pernerintah."

 
7.6.2 Pasal 5 PP Nomor 57 Tahun 

"(1) Penggabungan Badan Usaha, 
Usaha, atau Pengambilalihan saham perusahaan 
lain yang berakibat
penjualannya melebihi jumlah 
diberitahukan secara tertulis kepada Komisi 
paling lama 30 (tiga puluh) hari
tanggal telah berlaku efektif 
Penggabungan Badan
Usaha, atau Pengambilalihan saham  
perusahaan. --------------------------------

(2)  Jumlah tertentu sebagaimana dima
(1)   terdiri atas: --------------------------------
a. nilai aset sebesar Rp2.500.000.000.000,00 

(dua triliun lima
b. nilai penjualan sebesar 

Rp5.000.000.000.000,00 (lima
(3)  Bagi Pelaku Usaha di bidang perbankan

kewajiban  menyampaikan pemberitahuan 
tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1
berlaku jika 
Rp20.000.000.000.000,00 (dua puluh triliun
rupiah). --------------------------------

(4)  Nilai aset dan/atau nilai penjualan sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) dan ayat 
berdasarkan penjumlahan nilai aset dan/atau 
nilai penjualan dari:
a. Badan Usaha hasil Penggabungan, atau 

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

b. Badan Usaha yang se
tidak langsung mengendalika
dikendalikan 
Penggabungan, 
Peleburan, atau Badan Usaha yang
mengambilalih saham perusahaan lain
Badan Usaha yang diambilalih." 
 

Di sisi lain Terlapor menyatakan tidak

perhitungan dimulainya Laporan adalah pada tanggal 1 Maret  

SALINAN 

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

--------------------------------------------------
 penetapan nilai aset dan atau

serta tata cara pemberitahuan  
sebagaimana dimaksud  dalam ayat (1) diatur 
dalam Peraturan Pernerintah." ------------------------

Pasal 5 PP Nomor 57 Tahun 2010;  ----------------------- 

"(1) Penggabungan Badan Usaha, Peleburan Badan 
ha, atau Pengambilalihan saham perusahaan 

lain yang berakibat nilai aset dan/atau nilai 
penjualannya melebihi jumlah tertentu wajib 

itahukan secara tertulis kepada Komisi 
a 30 (tiga puluh) hari kerja sejak 

berlaku efektif secara yuridis 
adan Usaha, Peleburan Badan 

atau Pengambilalihan saham  
----------------------------------------------

sebagaimana dimaksud pada ayat 
------------------------------------------

nilai aset sebesar Rp2.500.000.000.000,00 
(dua triliun lima ratus miliar rupiah); dan/atau

lai penjualan sebesar 
Rp5.000.000.000.000,00 (lima triliun rupiah).  

Bagi Pelaku Usaha di bidang perbankan
menyampaikan pemberitahuan secara 

ertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
 nilai aset melebihi 

Rp20.000.000.000.000,00 (dua puluh triliun
----------------------------------------------------

Nilai aset dan/atau nilai penjualan sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dihitung  

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

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

Usaha yang mengambilalih saham 
perusahaan lain dan Badan Usaha yang

dan -------------------------------------
Badan Usaha yang secara langsung maupun    
tidak langsung mengendalikan atau 

 oleh Badan Usaha hasil 
 atau  Badan Usaha hasil 

Peleburan, atau Badan Usaha yang
ngambilalih saham perusahaan lain dan  

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

lapor menyatakan tidak terlambat karena   

aporan adalah pada tanggal 1 Maret  

-
tanggal 

penggabungan,  peleburan  atau pengambilalihan 
------------------  

nilai aset dan atau 
ritahuan  

ur 
------------------------  

  

Badan 
ha, atau Pengambilalihan saham perusahaan 

aset dan/atau nilai 
tertentu wajib 

itahukan secara tertulis kepada Komisi 
ja sejak 

secara yuridis 
adan 

atau Pengambilalihan saham  
--------------  

ksud pada ayat 
----------   

nilai aset sebesar Rp2.500.000.000.000,00 
ratus miliar rupiah); dan/atau  

lai penjualan sebesar 
   

Bagi Pelaku Usaha di bidang perbankan 
secara 

) 
ihi 

Rp20.000.000.000.000,00 (dua puluh triliun 
--------------------  

Nilai aset dan/atau nilai penjualan sebagaimana 
itung  

jumlahan nilai aset dan/atau 
-----  

Badan Usaha hasil Penggabungan, atau 
dan 

Usaha yang mengambilalih saham 
perusahaan lain dan Badan Usaha yang 

-----  
maupun    

n atau 
oleh Badan Usaha hasil 

Badan Usaha hasil 
Peleburan, atau Badan Usaha yang 

dan  
--------------------  

arena   

aporan adalah pada tanggal 1 Maret  



2018 yaitu pada

yang membuat adanya perubahan penyertaan modal dari

perusahaan te

7.8. Bahwa

setelah 

kemudian dit

BKPM semata

itik

terkait ketentuan khususnya Pasal 29 UU Nomor 5 Tahun 

1999 yang dilakukan oleh Terlapor sebelum 30 (tiga puluh) 

hari

7.9. Bahwa Tim Investigator

5.5 dan 5.6 dalam Analisis 

7.9.1

7.9.2

7.10. Bahwa analisis

KPPU 

dari 

tersebut bukan merupakan perizinan yang final karena PTB  

sebagai PT P

BKPM;

7.11. Bahwa 

PTB, sehingga 
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2018 yaitu pada saat diterbitkannya perset

yang membuat adanya perubahan penyertaan modal dari

perusahaan tersebut efektif secara yuridis;

Bahwa tindakan Terlapor untuk melaporkan kepada 

setelah PTB mendapatkan pengesahan dari Menkumham yang

kemudian ditindaklanjuti dengan mendapatkan perizinan 

BKPM semata-mata dilakukan 

itikad baik Terlapor untuk memenuhi ke

terkait ketentuan khususnya Pasal 29 UU Nomor 5 Tahun 

1999 yang dilakukan oleh Terlapor sebelum 30 (tiga puluh) 

hari kerja yaitu pada tanggal 29 Maret 2018;

Bahwa Tim Investigator KPPU dalam

5.5 dan 5.6 dalam Analisis Pemenuhan

7.9.1 Butir 5.5; --------------------------------

"Bahwa berdasarkan ketentuan UU Nomor 40 Tahun 
2007, tanggal telah berlaku efektif secara yuridis 
adalah 09 Februari 
Keputusan Menteri   Hukum dan Hak Asasi Manusia 
Republik Indonesia Nomor
Tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar 
Perseroan Terbatas PT Prima Top Boga, sehingga 
diketahui bahwa pengambilalihan
PT Prima Top Boga oleh PT Nippon
Tbk. berlaku efektif secara yur
Februari 2018;"  --------------------------------

7.9.2 Butir 5.6; --------------------------------

"Bahwa berdasarkan telah berlaku efektif secara
yuridis perubahan anggaran dasar PT Prima Top Boga, 
maka PT Nippon lndosari
melaporkan kepada KPPU selambat
tanggal 23 Maret 2018;"

Bahwa analisis tersebut tidak benar karena Tim Investigator   

KPPU hanya mempertimbangkan berlaku efektif secara yuridis   

dari pengesahan SK Menkumham,

tersebut bukan merupakan perizinan yang final karena PTB  

sebagai PT PMA masih harus mendapatkan persetujuan

BKPM; --------------------------------

Bahwa Terlapor telah melakukan Pengambilalihan Saham 

PTB, sehingga terdapat kewajiban yang harus dilakukan oleh

SALINAN 

diterbitkannya persetujuan dari BKPM 

yang membuat adanya perubahan penyertaan modal dari

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

dakan Terlapor untuk melaporkan kepada Komisi

PTB mendapatkan pengesahan dari Menkumham yang

indaklanjuti dengan mendapatkan perizinan 

 dalam rangka melaksanakan 

ad baik Terlapor untuk memenuhi kewajiban hukum 

terkait ketentuan khususnya Pasal 29 UU Nomor 5 Tahun 

1999 yang dilakukan oleh Terlapor sebelum 30 (tiga puluh) 

29 Maret 2018; --------------------- 

KPPU dalam LKP, halaman 26, butir 

Pemenuhan Unsur menyatakan: --- 

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

"Bahwa berdasarkan ketentuan UU Nomor 40 Tahun 
2007, tanggal telah berlaku efektif secara yuridis 

 2018 sejak diterbitkannya 
Keputusan Menteri   Hukum dan Hak Asasi Manusia 

esia Nomor: AHU-0003152.AH.01.02 
Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar 

Perseroan Terbatas PT Prima Top Boga, sehingga 
ambilalihan saham perusahaan 

Prima Top Boga oleh PT Nippon lndosari Corpindo, 
secara yuridis pada tanggal 09 

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

ahwa berdasarkan telah berlaku efektif secara
anggaran dasar PT Prima Top Boga, 

maka PT Nippon lndosari Corpindo, Tbk. harus sudah 
melaporkan kepada KPPU selambat-lambatnya pada 

2018;"  ------------------------------------ 

but tidak benar karena Tim Investigator   

rtimbangkan berlaku efektif secara yuridis   

SK Menkumham, namun SK Menkumham     

tersebut bukan merupakan perizinan yang final karena PTB  

MA masih harus mendapatkan persetujuan dari  

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

Terlapor telah melakukan Pengambilalihan Saham 

jiban yang harus dilakukan oleh

ujuan dari BKPM 

yang membuat adanya perubahan penyertaan modal dari 

  

Komisi 

PTB mendapatkan pengesahan dari Menkumham yang 

indaklanjuti dengan mendapatkan perizinan 

melaksanakan 

wajiban hukum 

terkait ketentuan khususnya Pasal 29 UU Nomor 5 Tahun 

1999 yang dilakukan oleh Terlapor sebelum 30 (tiga puluh) 

  

LKP, halaman 26, butir 

  

  

"Bahwa berdasarkan ketentuan UU Nomor 40 Tahun 
2007, tanggal telah berlaku efektif secara yuridis 

nya 
Keputusan Menteri   Hukum dan Hak Asasi Manusia 

0003152.AH.01.02 
Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar 

Perseroan Terbatas PT Prima Top Boga, sehingga 
saham perusahaan 

ndosari Corpindo, 
tanggal 09 

  
  

ahwa berdasarkan telah berlaku efektif secara 
anggaran dasar PT Prima Top Boga, 

. harus sudah 
lambatnya pada 

  

but tidak benar karena Tim Investigator   

rtimbangkan berlaku efektif secara yuridis   

namun SK Menkumham     

tersebut bukan merupakan perizinan yang final karena PTB  

dari  

  

Terlapor telah melakukan Pengambilalihan Saham 

jiban yang harus dilakukan oleh 



PTB dalam Pengambilalihan Saham tersebut,

yaitu:

7.11.1

7.11.2

7.11.3

7.12. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal

Undang

Terbatas ("UU Nomor 40 Tahun 2007")

proses pengambilalihan saham PTB oleh Terlapor, maka 

wajib mendapatkan 

dahulu.  Adapun ketentuan Pasal 21 ayat (l), (2) dan

Nomor 40 Tahun 2007 berbunyi

"(1

(2)

(3)  

7.13. Bahwa

pada 

7.14. Bahwa selain itu karena PTB

maka PTB juga harus mendapatkan persetujuan

7.15. Bahwa hal ini sesuai dengan ketentuan

Pe

2017

Penanaman Modal ("Perka BKPM Nomor 13 Tahun 2017") 

yang berbunyi

"Khusus untuk perusahaan yang akan melakukan
atas data terkait:
a.   nama perusahaan;
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PTB dalam Pengambilalihan Saham tersebut,

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

7.11.1 Perubahan Akta Anggaran Dasar 

7.11.2 Persetujuan dari Kementeria

Manusia; --------------------------------

7.11.3 Persetujuan dari BKPM.

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan 

Terbatas ("UU Nomor 40 Tahun 2007")

proses pengambilalihan saham PTB oleh Terlapor, maka 

wajib mendapatkan perizinan dari pemerintah terlebih 

dahulu.  Adapun ketentuan Pasal 21 ayat (l), (2) dan

Nomor 40 Tahun 2007 berbunyi

"(1) Perubahan anggaran dasar ter
persetujuan Menteri; --------------------------------

(2) Perubahan anggaran dasar tertentu
dimaksud  pada  ayat  (7) meliputi:
a. nama Perseroan dan/atau tempat

Perseroan; --------------------------------
b. maksud dan tujuan serta kegiatan  usaha Perseroan;
c. jangka waktu berdirinya
d. besarnya modal  dasar;
e. pengurangan modal ditempatkan dan disetor;

dan/atau --------------------------------
f. status Perseroan yang tertutup menjadi

Terbuka atau sebaliknya.
(3)   Perubahan anggaran dasar selain sebagaimana dimaksud  

pada ayat (2) cukup diberita

Bahwa berdasarkan fakta, PTB memperoleh

pada tanggal 9 Februari 2018; --------------------------------

Bahwa selain itu karena PTB 

maka PTB juga harus mendapatkan persetujuan

Bahwa hal ini sesuai dengan ketentuan

Peraturan Kepala BKPM Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 

2017 tentang Pedoman dan Tata Cara Perizinan dan

enanaman Modal ("Perka BKPM Nomor 13 Tahun 2017") 

yang berbunyi sebagai berikut; --------------------------------

"Khusus untuk perusahaan yang akan melakukan
atas data terkait: --------------------------------
a.   nama perusahaan; --------------------------------

SALINAN 

PTB dalam Pengambilalihan Saham tersebut, diantaranya

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

Perubahan Akta Anggaran Dasar Perusahaan; --------- 

Persetujuan dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi 

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

Persetujuan dari BKPM. ------------------------------------ 

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 21 ayat (1), (2) dan (3) 

Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan 

Terbatas ("UU Nomor 40 Tahun 2007") dalam melakukan    

proses pengambilalihan saham PTB oleh Terlapor, maka PTB 

perizinan dari pemerintah terlebih 

dahulu.  Adapun ketentuan Pasal 21 ayat (l), (2) dan (3) UU 

Nomor 40 Tahun 2007 berbunyi sebagai berikut: ---------------- 

) Perubahan anggaran dasar tertentu harus mendapat  
--------------------------------------------  

Perubahan anggaran dasar tertentu sebagaimana 
dimaksud  pada  ayat  (7) meliputi:---------------------------  

nama Perseroan dan/atau tempat kedudukan
----------------------------------------------------  

serta kegiatan  usaha Perseroan; -  
nya Perseroan; ---------------------------  

besarnya modal  dasar; ---------------------------------------------  
pengurangan modal ditempatkan dan disetor;

------------------------------------------------------------------  
status Perseroan yang tertutup menjadi Perseroan

atau sebaliknya. ------------------------------------------  
Perubahan anggaran dasar selain sebagaimana dimaksud  
pada ayat (2) cukup diberitahukan kepada Menteri" -------  

berdasarkan fakta, PTB memperoleh SK Menkumham   

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

 merupakan perusahaan PMA, 

maka PTB juga harus mendapatkan persetujuan BKPM; ------- 

Bahwa hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 21 ayat (3) 

Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 

Pedoman dan Tata Cara Perizinan dan Fasilitas 

enanaman Modal ("Perka BKPM Nomor 13 Tahun 2017") 

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

"Khusus untuk perusahaan yang akan melakukan perubahan  
-------------------------------------------------------  

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

diantaranya 

  

  

Hukum dan Hak Asasi 

  

  

ayat (1), (2) dan (3) 

Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan 

an    

PTB 

perizinan dari pemerintah terlebih 

UU 

  

mendapat  
 

sebagaimana 
 

kedudukan 
 
 
 
 

pengurangan modal ditempatkan dan disetor; 
 

Perseroan 
 

Perubahan anggaran dasar selain sebagaimana dimaksud  
 

SK Menkumham   

  

PMA, 

  

l 21 ayat (3) 

Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 

Fasilitas 

enanaman Modal ("Perka BKPM Nomor 13 Tahun 2017") 

  

perubahan  
 
 



b.  
c.   
d.   penyertaan dalam modal perseroan.
terlebih dahulu mengajukan permohonan
Penanaman

 
7.16. Bahwa berdasarkan Pasal 21 ayat (3) Perka BKPM Nomor 13 

Tahun 

perubahan penyertaan dalam modal, maka hal tersebut wajib 

didaftarkan dan dilaporkan

7.17. Bahwa berdasarkan fakta, PTB telah memperole

BKPM 

Maret 2018;

7.18. Bahwa dengan demikian karena PTB adalah PMA, maka PTB 

selain 

harus mendapatkan izin dari BKPM;

7.19. Bahwa PTB selain harus 

Menk

dikuatkan dengan pernyataan dari saksi fakta yang pada  

pokoknya menyatakan bahwa PTB tidak dapat melakukan 

tindakan hukum lain yang terkait dengan Terlapor sebagai 

pemegang saham

Adapun pernyataan dari saksi fakta

"Kami sebagai PMA sesuai dengan Perka BKPM jika ada 
perubahan izin usaha yang kami miliki, kami harus lapor, 
kalau belum lapor terhadap
2018 tersebut ke BKPM maka kami
PT Nippon lndosari Corpindo masih belum sebagai pemegang
saham."

 
7.20. Bahwa selain itu, saksi ahli dari BKPM juga telah  

menguatkan pernyataan 

dengan menyatakan p

dikeluarkan oleh

saham adalah setelah izin tersebut diterbitkan

berikut:

7.20.1
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b.   Nomor Pokok Wajib Pajak; --------------------------------
c.   alamat kantor  pusat; dan --------------------------------
d.   penyertaan dalam modal perseroan.
terlebih dahulu mengajukan permohonan
Penanaman Modal dengan jenis pendaftaran

Bahwa berdasarkan Pasal 21 ayat (3) Perka BKPM Nomor 13 

Tahun 2017, apabila suatu perusahaan

perubahan penyertaan dalam modal, maka hal tersebut wajib 

didaftarkan dan dilaporkan kepada BKPM;

Bahwa berdasarkan fakta, PTB telah memperole

BKPM atas perubahan penyertaan

Maret 2018; --------------------------------

Bahwa dengan demikian karena PTB adalah PMA, maka PTB 

selain harus mendapatkan pengesahan dari Menkumham juga   

harus mendapatkan izin dari BKPM;

Bahwa PTB selain harus mendapatkan pengesahan

Menkumham juga harus mendapatkan izin dari BKPM 

dikuatkan dengan pernyataan dari saksi fakta yang pada  

pokoknya menyatakan bahwa PTB tidak dapat melakukan 

tindakan hukum lain yang terkait dengan Terlapor sebagai 

pemegang saham baru sebelum mendapatkan izin dari BKPM. 

Adapun pernyataan dari saksi fakta

"Kami sebagai PMA sesuai dengan Perka BKPM jika ada 
perubahan izin usaha yang kami miliki, kami harus lapor, 
kalau belum lapor terhadap perubahan

018 tersebut ke BKPM maka kami
PT Nippon lndosari Corpindo masih belum sebagai pemegang
saham." --------------------------------

Bahwa selain itu, saksi ahli dari BKPM juga telah  

menguatkan pernyataan dan ketentuan

dengan menyatakan pada pokoknya efektifnya izin yang 

dikeluarkan oleh BKPM terkait dengan

saham adalah setelah izin tersebut diterbitkan

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

7.20.1 Syarat untuk melakukan pendaftaran

modal salah satunya adalah pengesahan dari  

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia

SALINAN 

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

d.   penyertaan dalam modal perseroan. ----------------------------  
terlebih dahulu mengajukan permohonan Pendaftaran    

jenis pendaftaran perubahan"  ------ 

Bahwa berdasarkan Pasal 21 ayat (3) Perka BKPM Nomor 13 

, apabila suatu perusahaan melakukan 

perubahan penyertaan dalam modal, maka hal tersebut wajib 

kepada BKPM; ------------------------ 

Bahwa berdasarkan fakta, PTB telah memperoleh Persetujuan  

perubahan penyertaan dalam modal pada tanggal l 

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

Bahwa dengan demikian karena PTB adalah PMA, maka PTB 

us mendapatkan pengesahan dari Menkumham juga   

harus mendapatkan izin dari BKPM; ------------------------------- 

mendapatkan pengesahan dari  

juga harus mendapatkan izin dari BKPM 

dikuatkan dengan pernyataan dari saksi fakta yang pada  

pokoknya menyatakan bahwa PTB tidak dapat melakukan 

tindakan hukum lain yang terkait dengan Terlapor sebagai 

baru sebelum mendapatkan izin dari BKPM. 

Adapun pernyataan dari saksi fakta yaitu: ------------------------ 

"Kami sebagai PMA sesuai dengan Perka BKPM jika ada 
perubahan izin usaha yang kami miliki, kami harus lapor, 

perubahan akta tanggal 24 Januari 
018 tersebut ke BKPM maka kami beranggapan bahwa 

PT Nippon lndosari Corpindo masih belum sebagai pemegang
------------------------------------------------------------------  

Bahwa selain itu, saksi ahli dari BKPM juga telah  

dan ketentuan-ketentuan tersebut 

ada pokoknya efektifnya izin yang 

terkait dengan pengambilalihan 

saham adalah setelah izin tersebut diterbitkan sebagai  

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

Syarat untuk melakukan pendaftaran penanaman  

modal salah satunya adalah pengesahan dari  

dan Hak Asasi Manusia; --------- 

 
 
 

Pendaftaran    
  

Bahwa berdasarkan Pasal 21 ayat (3) Perka BKPM Nomor 13 

melakukan 

perubahan penyertaan dalam modal, maka hal tersebut wajib 

  

h Persetujuan  

dal pada tanggal l 

  

Bahwa dengan demikian karena PTB adalah PMA, maka PTB 

us mendapatkan pengesahan dari Menkumham juga   

  

dari  

juga harus mendapatkan izin dari BKPM 

dikuatkan dengan pernyataan dari saksi fakta yang pada  

pokoknya menyatakan bahwa PTB tidak dapat melakukan 

tindakan hukum lain yang terkait dengan Terlapor sebagai 

baru sebelum mendapatkan izin dari BKPM. 

  

"Kami sebagai PMA sesuai dengan Perka BKPM jika ada 
perubahan izin usaha yang kami miliki, kami harus lapor, 

akta tanggal 24 Januari 
gapan bahwa                

PT Nippon lndosari Corpindo masih belum sebagai pemegang 
 

Bahwa selain itu, saksi ahli dari BKPM juga telah  

ketentuan tersebut 

ada pokoknya efektifnya izin yang 

han 

sebagai  

  

man  

modal salah satunya adalah pengesahan dari  

  



7.20.2

7.21. Bahwa dengan demikian semakin jelas PTB sebagai

selai

juga

7.22. Bahwa 

5.5 dan

Butir
"Bahwa berdasarkan ketent
tanggal
20
Asasi
0003152.AH.01.02
Dasar Perseroan 
diketahui bahwa pengambilal
Top Boga ol
secara y
 

Butir  5.6

"Bahwa berdasarkan
perubahan anggaran dasar PT Prima Top Boga, maka
Nippon lndosari Corpindo
kepada KPPU selambat
2018;"

 
7.23. Bahwa sebagaimana telah diuraikan

tidak

mempertimbangkan

berdasarkan dari tanggal diterbitkannya 

Menkumham, namun SK Menkumham

perizinan yang

harus mendap

7.24. Bahw

Terlapor, telah mendapatkan SK Menkumham pada tanggal

Februari 

7.25. Bahwa pengesahan SK Menkumham ini belum final

be

13 Tahun 
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7.20.2 Apabila PT Prima Top Boga tidak 

pendaftaran penanaman modal berarti

tercatat sebagai pemegang saham yang baru dari

PT Prima Top Boga. --------------------------------

Bahwa dengan demikian semakin jelas PTB sebagai

selain harus mendapatkan pengesahan dari Menkumham, 

juga harus  mendapatkan izin/persetujuan dari

Bahwa Tim Investigator KPPU dalam LKP, halaman 26, butir  

5.5 dan 5.6 dalam Analisis Pemenuhan Unsur menyatakan:

Butir 5.5 --------------------------------
"Bahwa berdasarkan ketentuan UU Nomor 40 Tahun 2007,  
tanggal telah berlaku efektif secara yuridis
2018 sejak diterbitkannya Keputusan Menteri  Hukum dan
Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor
0003152.AH.01.02 Tentang Persetujua
Dasar Perseroan Terbatas PT Prima Top Boga,
diketahui bahwa pengambilalihan saham 
Top Boga oleh PT Nippon lndosari Corpindo
secara yuridis pada tanggal 09 Februari  2018;"

Butir  5.6 --------------------------------

"Bahwa berdasarkan telah berlaku efektif secara 
perubahan anggaran dasar PT Prima Top Boga, maka
Nippon lndosari Corpindo, Tbk
kepada KPPU selambat-lambatnya
2018;"  --------------------------------

Bahwa sebagaimana telah diuraikan

dak benar karena Tim 

mempertimbangkan mengenai berlaku

berdasarkan dari tanggal diterbitkannya 

Menkumham, namun SK Menkumham

perizinan yang belum final karena PTB sebagai

harus mendapatkan persetujuan dari

Bahwa PTB selaku pihak yang

Terlapor, telah mendapatkan SK Menkumham pada tanggal

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

Bahwa pengesahan SK Menkumham ini belum final

berdasarkan ketentuan Pasal 21 ayat (3) Perka BKPM Nomor   

13 Tahun 2017, perlu ada izin/persetujuan

SALINAN 

Apabila PT Prima Top Boga tidak mengurus   

n penanaman modal berarti Terlapor belum 

tercatat sebagai pemegang saham yang baru dari

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

Bahwa dengan demikian semakin jelas PTB sebagai PMA

pengesahan dari Menkumham, 

kan izin/persetujuan dari BKPM; -------- 

Investigator KPPU dalam LKP, halaman 26, butir  

Pemenuhan Unsur menyatakan: --- 

------------------------------------------------------------------  
uan UU Nomor 40 Tahun 2007,  

ah berlaku efektif secara yuridis adalah 09 Februari   
terbitkannya Keputusan Menteri  Hukum dan Hak  

Republik Indonesia Nomor: AHU-
Persetujuan Perubahan Anggaran  

batas PT Prima Top Boga, sehingga 
ihan saham perusahaan PT Prima

lndosari Corpindo, Tbk. berlaku efektif
09 Februari  2018;" ------------------ 

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

telah berlaku efektif secara yuridis    
perubahan anggaran dasar PT Prima Top Boga, maka PT 

Tbk. harus sudah melaporkan
lambatnya pada tanggal 23 Maret 

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

Bahwa sebagaimana telah diuraikan di atas, analisis  tersebut  

 Investigator KPPU hanya   

mengenai berlaku efektif secara yuridis   

berdasarkan dari tanggal diterbitkannya pengesahan SK    

Menkumham, namun SK Menkumham tersebut merupakan   

nal karena PTB sebagai PT PMA juga 

atkan persetujuan dari BKPM; --------------------- 

a PTB selaku pihak yang sahamnya diambilalih oleh 

Terlapor, telah mendapatkan SK Menkumham pada tanggal 9 

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

Bahwa pengesahan SK Menkumham ini belum final karena 

ketentuan Pasal 21 ayat (3) Perka BKPM Nomor   

ada izin/persetujuan dari BKPM terkait   

mengurus   

belum 

tercatat sebagai pemegang saham yang baru dari                

  

PMA 

pengesahan dari Menkumham, 

  

Investigator KPPU dalam LKP, halaman 26, butir  

  

 
uan UU Nomor 40 Tahun 2007,  

adalah 09 Februari   
Hak  

AHU-
n Anggaran   

ngga 
perusahaan PT Prima 

. berlaku efektif 
  

 

dis    
PT 

aporkan 
23 Maret 

  

lisis  tersebut  

PU hanya   

efektif secara yuridis   

SK    

but merupakan   

PT PMA juga 

  

a diambilalih oleh 

9 

  

karena  

ketentuan Pasal 21 ayat (3) Perka BKPM Nomor   

dari BKPM terkait   



perubahan penyertaan dalam 

akuisisi tersebut

Adapun

Tahun 2017 menyatakan

"Khusus untuk perusahaan yang akan melakukan
atas data terkait:
a.   
b.   Nomor Pokok
c.   alamat kantor pusat;
d.   penyertaan dalam
terl
Penanaman

7.26. Bahwa ketentuan Pasal 21 ayat (3) Perka BKPM Nomor 13 

Tahun 2017 

perundang

sejalan dengan ketentuan Pasal 25 khususnya ayat (4)

Pasal 16 huruf (f) UU Nomor 25 Tahun 2007,

menyatakan:

 

Pasal 25 ayat (4)
"Perusahaan penanaman modal yang akan melakukan 
kegiatan usah
ketentuan
memiliki kewenangan, kecuali ditentukan lain dalam
undang."
 

Pasal 16 huruf  (f)
"Setiap
(f)
unda

 

7.27. Bahwa berdasarkan uraian

tersebut belum final karena masih diharuskan

penetapan

pengambilalihan tersebut

7.28. Bahwa selain itu, saksi ahli dar

pernyataan dan ketentuan

menyatakan

diterbi

dikatakan efektif

PTB;
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perubahan penyertaan dalam 

akuisisi tersebut menjadi efektif secara

Adapun ketentuan Pasal 21 ay

Tahun 2017 menyatakan sebagai berikut:

Khusus untuk perusahaan yang akan melakukan
atas data terkait: --------------------------------
a.   nama perusahaan; --------------------------------
b.   Nomor Pokok Wajib Pajak; --------------------------------
c.   alamat kantor pusat; dan --------------------------------
d.   penyertaan dalam modal perseroan;
terlebih dahulu mengajukan permohonan Pendaftaran    
Penanaman Modal dengan jenis pendaftaran
Bahwa ketentuan Pasal 21 ayat (3) Perka BKPM Nomor 13 

Tahun 2017 merupakan kekhususan dalam suatu peraturan 

perundang-undangan terkait pe

sejalan dengan ketentuan Pasal 25 khususnya ayat (4)

Pasal 16 huruf (f) UU Nomor 25 Tahun 2007,

menyatakan: --------------------------------

Pasal 25 ayat (4) --------------------------------
"Perusahaan penanaman modal yang akan melakukan 
kegiatan usaha wajib memperoleh izin se
ketentuan peraturan   perundang
memiliki kewenangan, kecuali ditentukan lain dalam
undang." --------------------------------

Pasal 16 huruf  (f) --------------------------------
"Setiap penanam modal bertanggungjawab:
(f) mematuhi semua ketentua
undangan."  --------------------------------

Bahwa berdasarkan uraian di ata

tersebut belum final karena masih diharuskan

penetapan dari instansi P

pengambilalihan tersebut menjadi efektif

Bahwa selain itu, saksi ahli dari BKPM juga telah menguatkan   

pernyataan dan ketentuan-ketentuan tersebut dengan   

menyatakan pada pokoknya sebelum perizinan BKPM 

diterbitkan pada tanggal 1 Maret 2018,

dikatakan efektif secara yuridis sebagai pemegang saham di 

PTB; ----------------------------------------------------------------

SALINAN 

perubahan penyertaan dalam modal perseroan (PTB) agar  

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

ketentuan Pasal 21 ayat (3) Perka BKPM Nomor 13 

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

Khusus untuk perusahaan yang akan melakukan perubahan  
-------------------------------------------------------  

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

-----------------------------------------  
perseroan; ----------------------------  

h dahulu mengajukan permohonan Pendaftaran    
jenis pendaftaran perubahan"  ------ 

Bahwa ketentuan Pasal 21 ayat (3) Perka BKPM Nomor 13 

merupakan kekhususan dalam suatu peraturan 

undangan terkait penanaman modal dan hal ini   

sejalan dengan ketentuan Pasal 25 khususnya ayat (4) jo.

Pasal 16 huruf (f) UU Nomor 25 Tahun 2007, yang 

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

--------------------------------------------------------  
"Perusahaan penanaman modal yang akan melakukan 

a wajib memperoleh izin sesuai dengan 
peraturan   perundang-undangan dari instansi yang 

memiliki kewenangan, kecuali ditentukan lain dalam undang-
-----------------------------------------------------------------  

------------------------------------------------------  
bertanggungjawab: -----------------------  

semua ketentuan peraturan perundang-
------------------------------------------------------------- 

di atas, maka SK Menkumham  

tersebut belum final karena masih diharuskan adanya    

instansi Pemerintah lainnya agar 

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

i BKPM juga telah menguatkan   

ketentuan tersebut dengan   

pokoknya sebelum perizinan BKPM 

tkan pada tanggal 1 Maret 2018, Terlapor tidak dapat 

s sebagai pemegang saham di 

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

(PTB) agar  

  

3 

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

perubahan  
 
 
 
 
 

h dahulu mengajukan permohonan Pendaftaran    
  

Bahwa ketentuan Pasal 21 ayat (3) Perka BKPM Nomor 13 

merupakan kekhususan dalam suatu peraturan 

modal dan hal ini   

jo.    

yang 

  

 
"Perusahaan penanaman modal yang akan melakukan 

suai dengan 
undangan dari instansi yang 

-
 

 
 
-
  

s, maka SK Menkumham  

adanya    

emerintah lainnya agar 

  

i BKPM juga telah menguatkan   

ketentuan tersebut dengan   

pokoknya sebelum perizinan BKPM 

r tidak dapat 

s sebagai pemegang saham di 

  



7.29. Bahwa pengesahan SK Menkumham belum bersifat final  

ditegaskan juga oleh pendapat dari saksi fakta yang pada  

pokoknya menyatakan bahwa apabila PTB

perizinan

tindakan hukum yang lain yang terkait

saham Terlapor;

7.30. Bahwa namun sesuai fakta persidangan, saksi ahli dari   

Kementerian Hukum dan

quo

lanjut yang harus dipenuhi oleh PT PMA

pengambilalihan/akuisisi

dalam No

7.31. Bahwa terkait dengan

memperoleh

dan Persetujuan BK

modal

PTB terkait dengan akuisisi yang dilakukan oleh Terlapor 

telah sesuai dengan

undangan;

7.32. Bahwa Tim Investigator KPPU dalam LKP, hal

5.6, 5.7 dan 5.8 dalam Analisis Pemenuhan

menyatakan:

Butir
''bahwa berdasarkan telah berlaku efektif secara yuridis   
perubahan anggaran dasar PT Prima Top Boga, maka 
PT Nippon lndosari
kepada
2018;"

 

Butir  5. 7
"Bah
melakukan pemberitahuan kepada KPPU selama 4 (empat) 
hari kerja

 

Butir 5.8
"Bahwa dengan demikian unsur "wajib
Komisi selambat
Penggabungan, Peleburan atau Pengambilalihan tersebut" 
tidak 
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Bahwa pengesahan SK Menkumham belum bersifat final  

ditegaskan juga oleh pendapat dari saksi fakta yang pada  

pokoknya menyatakan bahwa apabila PTB

perizinan dari BKPM, maka PTB tidak dapat melakukan 

tindakan hukum yang lain yang terkait

saham Terlapor; --------------------------------

Bahwa namun sesuai fakta persidangan, saksi ahli dari   

Kementerian Hukum dan Hak Asa

quo tidak mengetahui adanya perizinan/persetujuan lebih  

lanjut yang harus dipenuhi oleh PT PMA

pengambilalihan/akuisisi saham

dalam Nomor 19 halaman 8 Berita

Bahwa terkait dengan Pengambilalihan Saham PTB, PTB 

memperoleh SK Menkumham pada tanggal 9 Februari 2018    

dan Persetujuan BKPM atas perubahan

modal pada tanggal 1 Maret 2018, 

PTB terkait dengan akuisisi yang dilakukan oleh Terlapor 

telah sesuai dengan ketentua

undangan; --------------------------------

Bahwa Tim Investigator KPPU dalam LKP, hal

5.6, 5.7 dan 5.8 dalam Analisis Pemenuhan

menyatakan: --------------------------------

Butir 5.6 --------------------------------
''bahwa berdasarkan telah berlaku efektif secara yuridis   
perubahan anggaran dasar PT Prima Top Boga, maka 
PT Nippon lndosari Corpindo, Tbk
kepada KPPU selambat-lambatnya pada tanggal
2018;" --------------------------------

Butir  5. 7 --------------------------------
"Bahwa PT Nippon lndosari Corpindo
melakukan pemberitahuan kepada KPPU selama 4 (empat) 
hari kerja --------------------------------

Butir 5.8 --------------------------------
"Bahwa dengan demikian unsur "wajib
Komisi selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak t
Penggabungan, Peleburan atau Pengambilalihan tersebut" 
tidak  dipenuhi  oleh PT Nippon 

SALINAN 

Bahwa pengesahan SK Menkumham belum bersifat final  

ditegaskan juga oleh pendapat dari saksi fakta yang pada  

pokoknya menyatakan bahwa apabila PTB tidak memiliki   

dari BKPM, maka PTB tidak dapat melakukan 

tindakan hukum yang lain yang terkait dengan kepemilikan 

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

Bahwa namun sesuai fakta persidangan, saksi ahli dari   

Hak Asasi Manusia dalam perkara a 

mengetahui adanya perizinan/persetujuan lebih  

lanjut yang harus dipenuhi oleh PT PMA, (PTB) dalam rangka 

saham ini sebagaimana dijabarkan 

ita Acara Pemeriksaan (BAP); - 

Pengambilalihan Saham PTB, PTB telah 

Menkumham pada tanggal 9 Februari 2018    

PM atas perubahan penyertaan dalam  

2018, dengan demikian tindakan   

PTB terkait dengan akuisisi yang dilakukan oleh Terlapor 

ketentuan peraturan perundang-

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

Bahwa Tim Investigator KPPU dalam LKP, halaman 26, butir  

5.6, 5.7 dan 5.8 dalam Analisis Pemenuhan Unsur 

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

-----------------------------------------------------------------  
''bahwa berdasarkan telah berlaku efektif secara yuridis   
perubahan anggaran dasar PT Prima Top Boga, maka 

Tbk. harus sudah melaporkan 
ambatnya pada tanggal 23 Maret 

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

---------------------------------------------------------------  
lndosari Corpindo, Tbk. terlambat

melakukan pemberitahuan kepada KPPU selama 4 (empat) 
---------------------------------------------------------------  

-----------------------------------------------------------------  
"Bahwa dengan demikian unsur "wajib diberitahukan kepada  

30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 
Penggabungan, Peleburan atau Pengambilalihan tersebut" 

 Indosari Corpindo, Tbk." -------  

Bahwa pengesahan SK Menkumham belum bersifat final  

ditegaskan juga oleh pendapat dari saksi fakta yang pada  

k memiliki   

dari BKPM, maka PTB tidak dapat melakukan 

kepemilikan 

  

Bahwa namun sesuai fakta persidangan, saksi ahli dari   

a 

mengetahui adanya perizinan/persetujuan lebih  

rangka 

ini sebagaimana dijabarkan 

  

telah 

Menkumham pada tanggal 9 Februari 2018    

dalam  

dengan demikian tindakan   

PTB terkait dengan akuisisi yang dilakukan oleh Terlapor 

-

  

aman 26, butir  

Unsur 

  

 
''bahwa berdasarkan telah berlaku efektif secara yuridis   
perubahan anggaran dasar PT Prima Top Boga, maka                      

aporkan 
23 Maret 

 

 
. terlambat 

melakukan pemberitahuan kepada KPPU selama 4 (empat) 
 

 
pada  

anggal 
Penggabungan, Peleburan atau Pengambilalihan tersebut" 

 



7.33. Bahwa tidak 

kepada 

dengan    ketentuan perundang

7.34. Bahwa sebagaimana telah diuraikan di atas, Terlapor telah   

melakukan 

Pengambilalihan Saha

Komisi

Nomor 5 Tahun 1999  

pada tanggal 29 Maret 2018;

7.35. Bahwa Tim Investigator KPPU dalam LKP, halaman 21,

2.
 

'Tanggal
berla
berbentuk Perseroan Terbatas, sesuai dengan ketentuan
Pasal 133 UU No
adal







7.36. Bahwa pe

Pasal 133 UU Nomor 40 T

dikaitkan dengan Perkom Nomor 2 Tahun 

bagian Penjelasan Pasal 133 hanya mengatur terkait jangka   

waktu mengenai

pengambilalihan, bukan mengatur mengenai tanggal berl

efektif secara yuridis

7.37. Selain itu Perkom Nomor 2 Tahun 2013 juga tidak mengatur   

mengenai

Pengambilalihan (akuisisi), tetapi hanya untuk

dan 

7.38. Bahwa karena Perkom Nomor 2 Tahun 2013 tidak mengatur   

mengenai tanggal berlaku efektif secara yuridis
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Bahwa tidak benar Terlapor terlambat melakukan pelaporan 

epada Komisi, karena Terlapor telah melaporkan sesuai

dengan    ketentuan perundang-

Bahwa sebagaimana telah diuraikan di atas, Terlapor telah   

melakukan kewajiban pemberitahuan terkait dengan    

Pengambilalihan Saham (Akuisisi) PTB

Komisi sesuai dengan ketentuan

Nomor 5 Tahun 1999  jo.  Pasal 5 PP Nomor 57 Tahun 2010  

pada tanggal 29 Maret 2018; --------------------------------

Bahwa Tim Investigator KPPU dalam LKP, halaman 21,

2.3 dalam Analisis Waktu Pemberitahuan

'Tanggal Penggabungan, Pelebura
berlaku efektif secara yuridis untuk badan
berbentuk Perseroan Terbatas, sesuai dengan ketentuan
Pasal 133 UU Nomor 40 Tahun 2007 pada bagian
adalah tanggal: (Perkom Nomor 2 Tahun 2013)

 Persetujuan Menteri atas perubahan

dalam terjadi Penggabungan;

 Pemberitahuan diterima Menter

perubahan Anggaran Dasar sebagaimana dimaksud   

dalam Pasal 21 ayat (3) UU Nomor

yang tidak disertai perubahan Anggaran

 Pengesahan Menteri atas Akta Pendirian Perseroan   

Terbatas dalam hal terjadi Peleburan;"

Bahwa pendapat Tim Investigator KPPU tersebut tidak benar,  

Pasal 133 UU Nomor 40 Tahun 2007 tidak relevan jika   

dikaitkan dengan Perkom Nomor 2 Tahun 

bagian Penjelasan Pasal 133 hanya mengatur terkait jangka   

waktu mengenai kewajiban penggabungan, peleburan dan   

pengambilalihan, bukan mengatur mengenai tanggal berl

efektif secara yuridis untuk pengambilalihan

Selain itu Perkom Nomor 2 Tahun 2013 juga tidak mengatur   

mengenai tanggal berlaku efektif secara yuridis untuk  

Pengambilalihan (akuisisi), tetapi hanya untuk

dan Peleburan saja;  --------------------------------

Bahwa karena Perkom Nomor 2 Tahun 2013 tidak mengatur   

mengenai tanggal berlaku efektif secara yuridis

SALINAN 

benar Terlapor terlambat melakukan pelaporan 

erlapor telah melaporkan sesuai

-undangan yang berlaku; ------ 

Bahwa sebagaimana telah diuraikan di atas, Terlapor telah   

kewajiban pemberitahuan terkait dengan    

m (Akuisisi) PTB oleh Terlapor kepada  

sesuai dengan ketentuan yang diwajibkan Pasal 29 UU 

Pasal 5 PP Nomor 57 Tahun 2010  

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

Bahwa Tim Investigator KPPU dalam LKP, halaman 21, butir   

eritahuan menyatakan:  ------- 

Penggabungan, Peleburan, dan Pengambilalihan telah 
ku efektif secara yuridis untuk badan usaha yang 

berbentuk Perseroan Terbatas, sesuai dengan ketentuan dalam  
mor 40 Tahun 2007 pada bagian penjelasan 

2 Tahun 2013); -------------------  

Persetujuan Menteri atas perubahan Anggaran Dasar   

Penggabungan; -------------------------------------

Menteri baik dalam hal terjadi    

Anggaran Dasar sebagaimana dimaksud   

UU Nomor 40 Tahun 2007  maupun 

yang tidak disertai perubahan Anggaran Dasar; dan ---------

Pengesahan Menteri atas Akta Pendirian Perseroan   

Peleburan;" --------------------------

ndapat Tim Investigator KPPU tersebut tidak benar,  

ahun 2007 tidak relevan jika   

dikaitkan dengan Perkom Nomor 2 Tahun 2013, karena pada  

bagian Penjelasan Pasal 133 hanya mengatur terkait jangka   

ewajiban penggabungan, peleburan dan   

pengambilalihan, bukan mengatur mengenai tanggal berlaku 

k pengambilalihan  (akuisisi); -------- 

Selain itu Perkom Nomor 2 Tahun 2013 juga tidak mengatur   

laku efektif secara yuridis untuk  

Pengambilalihan (akuisisi), tetapi hanya untuk Penggabungan 

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

Bahwa karena Perkom Nomor 2 Tahun 2013 tidak mengatur   

mengenai tanggal berlaku efektif secara yuridis untuk   

benar Terlapor terlambat melakukan pelaporan 

erlapor telah melaporkan sesuai 

  

Bahwa sebagaimana telah diuraikan di atas, Terlapor telah   

kewajiban pemberitahuan terkait dengan    

oleh Terlapor kepada  

Pasal 29 UU 

Pasal 5 PP Nomor 57 Tahun 2010  

  

butir   

  

telah 
saha yang 

dalam  
asan 

 

nggaran Dasar   

-----  

di    

Anggaran Dasar sebagaimana dimaksud   

40 Tahun 2007  maupun 

---------  

Pengesahan Menteri atas Akta Pendirian Perseroan   

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

ndapat Tim Investigator KPPU tersebut tidak benar,  

ahun 2007 tidak relevan jika   

2013, karena pada  

bagian Penjelasan Pasal 133 hanya mengatur terkait jangka   

ewajiban penggabungan, peleburan dan   

aku 

  

Selain itu Perkom Nomor 2 Tahun 2013 juga tidak mengatur   

laku efektif secara yuridis untuk  

Penggabungan 

  

Bahwa karena Perkom Nomor 2 Tahun 2013 tidak mengatur   

untuk   



pengambil

dijadikan dasar untuk mengatur mengenai 

yuridis pengambilalihan

7.39. Bahwa selain itu mengenai efektif yuridis, saksi ahli dari 

BKPM juga telah menguatkan pernyataan dan

ketentuan tersebut dengan menyatakan pada pokoknya 

efektifnya izin yang dikeluarkan oleh BKPM terkait dengan 

pengambilalihan

diterbitkan sebagai

7.39.1

7.39.2

7.40. Bahwa dengan demikian semakin jelas Terlapor melalui PTB 

selain harus mendapatkan persetujuan dari Kementerian  

Hukum

BKPM, agar memenuhi seluruh 

perundang

kedudukan Terlapor sebagai Pemegang Saham 

tercatat/efektif secara yuridis

7.41. Bahwa izin BKPM tersebut harus dipenuhi dalam 

akuisi

sebagaimana  diatur dalam Perka BKPM Nomor 13 Tahun 

2017, yang apabila hal tersebut tidak dipenuhi akan berakibat   

timbulnya pelanggaran hukum jika Terlapor dilibatkan

kegiatan

7.42. Bahwa hal tersebut merupakan kewajiban sebagaimana diatur   

dalam Perka BKPM Nomor 13 Tahun 2017, yang apabila hal 

tersebut tidak dipenuhi akan berakibat timbulnya 

pelanggaran   hukum jika

keg

oleh ahli hukum  persaingan usaha Sdri. Anita Afriana pada 

BAP halaman 10 nomor 18, yang pada intinya menyatakan
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pengambilalihan, maka ketentuan tersebut tidak dapat  

dijadikan dasar untuk mengatur mengenai 

yuridis pengambilalihan saham;

Bahwa selain itu mengenai efektif yuridis, saksi ahli dari 

BKPM juga telah menguatkan pernyataan dan

ketentuan tersebut dengan menyatakan pada pokoknya 

efektifnya izin yang dikeluarkan oleh BKPM terkait dengan 

pengambilalihan saham adalah setel

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

7.39.1 Syarat untuk melakukan pendaftaran penanaman  

modal salah satunya adalah pengesahan dari  

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;

7.39.2 Apabila PT Prima Top Boga tidak mengurus   

pendaftaran penanaman

tercatat sebagai pemegang saham 

PT Prima Top Boga. --------------------------------

Bahwa dengan demikian semakin jelas Terlapor melalui PTB 

selain harus mendapatkan persetujuan dari Kementerian  

Hukum dan HAM, juga  harus memperoleh

BKPM, agar memenuhi seluruh 

perundang-undangan terkait pengambilalihan (akuisisi) dan 

kedudukan Terlapor sebagai Pemegang Saham 

tercatat/efektif secara yuridis; --------------------------------

Bahwa izin BKPM tersebut harus dipenuhi dalam 

akuisisi ini, karena hal tersebut merupakan kewajiban   

sebagaimana  diatur dalam Perka BKPM Nomor 13 Tahun 

2017, yang apabila hal tersebut tidak dipenuhi akan berakibat   

timbulnya pelanggaran hukum jika Terlapor dilibatkan

kegiatan-kegiatan PTB sebagai pemegang

Bahwa hal tersebut merupakan kewajiban sebagaimana diatur   

dalam Perka BKPM Nomor 13 Tahun 2017, yang apabila hal 

tersebut tidak dipenuhi akan berakibat timbulnya 

pelanggaran   hukum jika Terlapor 

kegiatan PTB sebagai pemegang saham PTB juga ditegaskan 

oleh ahli hukum  persaingan usaha Sdri. Anita Afriana pada 

BAP halaman 10 nomor 18, yang pada intinya menyatakan

SALINAN 

alihan, maka ketentuan tersebut tidak dapat  

dijadikan dasar untuk mengatur mengenai tanggal efektif  

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

Bahwa selain itu mengenai efektif yuridis, saksi ahli dari 

BKPM juga telah menguatkan pernyataan dan ketentuan-

ketentuan tersebut dengan menyatakan pada pokoknya 

efektifnya izin yang dikeluarkan oleh BKPM terkait dengan 

saham adalah setelah izin tersebut 

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

lakukan pendaftaran penanaman  

modal salah satunya adalah pengesahan dari  

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia; --------- 

Apabila PT Prima Top Boga tidak mengurus   

penanaman modal berarti Terlapor belum 

sebagai pemegang saham yang baru dari 

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

Bahwa dengan demikian semakin jelas Terlapor melalui PTB 

selain harus mendapatkan persetujuan dari Kementerian  

dan HAM, juga  harus memperoleh persetujuan dari  

BKPM, agar memenuhi seluruh ketentuan peraturan   

undangan terkait pengambilalihan (akuisisi) dan 

kedudukan Terlapor sebagai Pemegang Saham menjadi   

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

Bahwa izin BKPM tersebut harus dipenuhi dalam proses  

si ini, karena hal tersebut merupakan kewajiban   

sebagaimana  diatur dalam Perka BKPM Nomor 13 Tahun 

2017, yang apabila hal tersebut tidak dipenuhi akan berakibat   

timbulnya pelanggaran hukum jika Terlapor dilibatkan dalam 

sebagai pemegang saham PTB; ---------- 

Bahwa hal tersebut merupakan kewajiban sebagaimana diatur   

dalam Perka BKPM Nomor 13 Tahun 2017, yang apabila hal 

tersebut tidak dipenuhi akan berakibat timbulnya 

Terlapor dilibatkan dalam kegiatan-

iatan PTB sebagai pemegang saham PTB juga ditegaskan 

oleh ahli hukum  persaingan usaha Sdri. Anita Afriana pada 

BAP halaman 10 nomor 18, yang pada intinya menyatakan

alihan, maka ketentuan tersebut tidak dapat  

tanggal efektif  

  

Bahwa selain itu mengenai efektif yuridis, saksi ahli dari 

-

ketentuan tersebut dengan menyatakan pada pokoknya 

efektifnya izin yang dikeluarkan oleh BKPM terkait dengan 

ah izin tersebut 

  

lakukan pendaftaran penanaman  

modal salah satunya adalah pengesahan dari  

  

Apabila PT Prima Top Boga tidak mengurus   

belum 

yang baru dari                

  

Bahwa dengan demikian semakin jelas Terlapor melalui PTB 

selain harus mendapatkan persetujuan dari Kementerian  

juan dari  

peraturan   

undangan terkait pengambilalihan (akuisisi) dan 

menjadi   

  

s  

si ini, karena hal tersebut merupakan kewajiban   

sebagaimana  diatur dalam Perka BKPM Nomor 13 Tahun 

2017, yang apabila hal tersebut tidak dipenuhi akan berakibat   

dalam 

  

Bahwa hal tersebut merupakan kewajiban sebagaimana diatur   

dalam Perka BKPM Nomor 13 Tahun 2017, yang apabila hal 

tersebut tidak dipenuhi akan berakibat timbulnya 

-

iatan PTB sebagai pemegang saham PTB juga ditegaskan 

oleh ahli hukum  persaingan usaha Sdri. Anita Afriana pada 

BAP halaman 10 nomor 18, yang pada intinya menyatakan 



"kalau itu kewajiban (yang 

merupakan pelanggaran hukum”

7.43. Bahwa sebagaimana telah

ini 

dari Menkumham, juga harus mendapatkan persetujuan

BKPM;

7.44. Bahwa

pada t

izin dari

dengan memberitahukan/notifikasi pengambilalih

ini kepada 

puluh) hari kerja s

Pasal 29 UU Nomor 5 Tahun 

7.45. Bahwa karena Terlapor telah

pengambilalihan (akuis

waktu kurang dari 30 (tiga puluh) hari

diama

1999, maka

jangka

undangan khususnya Pasal 29 UU Nomor 5 Tahun 1999 dan 

tidak terlambat;

7.46. Bahwa karena pemberitahuan

dalam jangka waktu

undangan khususnya Pasal 29 UU Nomor 5 Tahun 1999 dan  

tidak

Terlapor melanggar ketentuan Pasal 29 UU Nomor 5 Tahun 

1999 suda

7.47. Bahwa berdasarkan

sudah

berikut:

7.47.1

7.47.2
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"kalau itu kewajiban (yang harus dilakukan) maka hal terse

merupakan pelanggaran hukum”

Bahwa sebagaimana telah diuraikan

ini PTB selain berkewajiban untuk mendapatkan pengesahan  

dari Menkumham, juga harus mendapatkan persetujuan

BKPM; --------------------------------

Bahwa persetujuan/izin dari BKPM

pada tanggal 1 Maret 2018 yang selanjutnya  atas penerbitan   

izin dari BKPM tersebut telah ditindaklanjuti oleh

dengan memberitahukan/notifikasi pengambilalih

ini kepada Komisi dalam jangka

puluh) hari kerja sebagaimana diamanatkan dalam ketentuan  

Pasal 29 UU Nomor 5 Tahun 1999.

Bahwa karena Terlapor telah

pengambilalihan (akuisisi) ini kepada 

waktu kurang dari 30 (tiga puluh) hari

diamanatkan dalam ketentuan  Pasal 29 UU Nomor 5 Tahun 

1999, maka pemberitahuan/notifikasi tersebut masih dalam 

jangka waktu yang diatur dalam peraturan perundang

undangan khususnya Pasal 29 UU Nomor 5 Tahun 1999 dan 

tidak terlambat; --------------------------------

Bahwa karena pemberitahuan

dalam jangka waktu yang diatur dalam peraturan 

undangan khususnya Pasal 29 UU Nomor 5 Tahun 1999 dan  

tidak terlambat, maka sudah sepatutnya dugaan 

Terlapor melanggar ketentuan Pasal 29 UU Nomor 5 Tahun 

1999 sudah sepatutnya dinyatakan tidak  terbukti;

Bahwa berdasarkan hal-hal yang Terlapor sampaikan, 

sudah sepatutnya Majelis Komisi memutuskan

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

7.47.1 Menyatakan tidak ada 

29 UU Nomor 5 Tahun 1999 pada perkara

7.47.2 Menyatakan Terlapor telah terbukti secara sah dan    

meyakinkan tidak melakukan

Pasal 2 UU Nomor 5 Tahun 1999 dan Pasal 5 PP  

Nomor 57 Tahun 2010. 

SALINAN 

harus dilakukan) maka hal tersebut 

merupakan pelanggaran hukum”; ----------------------------------- 

diuraikan di atas, dalam transaksi   

PTB selain berkewajiban untuk mendapatkan pengesahan  

dari Menkumham, juga harus mendapatkan persetujuan dari

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

dari BKPM tersebut telah diterbitkan     

Maret 2018 yang selanjutnya  atas penerbitan   

BKPM tersebut telah ditindaklanjuti oleh Terlapor 

dengan memberitahukan/notifikasi pengambilalihan (akuisisi)   

dalam jangka waktu kurang dari 30 (tiga  

ebagaimana diamanatkan dalam ketentuan  

1999. --------------------------------- 

Bahwa karena Terlapor telah memberitahukan/notifikasi       

isi) ini kepada Komisi dalam jangka   

waktu kurang dari 30 (tiga puluh) hari kerja sebagaimana  

natkan dalam ketentuan  Pasal 29 UU Nomor 5 Tahun 

pemberitahuan/notifikasi tersebut masih dalam 

diatur dalam peraturan perundang-

undangan khususnya Pasal 29 UU Nomor 5 Tahun 1999 dan 

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

Bahwa karena pemberitahuan/notifikasi tersebut masih 

diatur dalam peraturan perundang-

undangan khususnya Pasal 29 UU Nomor 5 Tahun 1999 dan  

sudah sepatutnya dugaan bahwa  

Terlapor melanggar ketentuan Pasal 29 UU Nomor 5 Tahun 

h sepatutnya dinyatakan tidak  terbukti; ------------- 

hal yang Terlapor sampaikan, maka  

Majelis Komisi memutuskan sebagai 

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

 pelanggaran ketentuan Pasal 

mor 5 Tahun 1999 pada perkara a quo; ------ 

telah terbukti secara sah dan    

tidak melakukan pelanggaran ketentuan   

Pasal 2 UU Nomor 5 Tahun 1999 dan Pasal 5 PP  

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

but 

  

transaksi   

PTB selain berkewajiban untuk mendapatkan pengesahan  

dari  

  

diterbitkan     

Maret 2018 yang selanjutnya  atas penerbitan   

Terlapor 

an (akuisisi)   

kurang dari 30 (tiga  

ebagaimana diamanatkan dalam ketentuan  

  

memberitahukan/notifikasi       

dalam jangka   

kerja sebagaimana  

natkan dalam ketentuan  Pasal 29 UU Nomor 5 Tahun 

pemberitahuan/notifikasi tersebut masih dalam 

-

undangan khususnya Pasal 29 UU Nomor 5 Tahun 1999 dan 

  

tersebut masih 

-

undangan khususnya Pasal 29 UU Nomor 5 Tahun 1999 dan  

bahwa  

Terlapor melanggar ketentuan Pasal 29 UU Nomor 5 Tahun 

  

maka  

sebagai 

  

pelanggaran ketentuan Pasal 

  

telah terbukti secara sah dan    

pelanggaran ketentuan   

Pasal 2 UU Nomor 5 Tahun 1999 dan Pasal 5 PP  

  



8. Menimbang 

Majelis Komisi menila

untuk mengambil putusan.

Setelah mempertimbangkan Laporan 

Tanggapan Terlapor terhadap Laporan 

keterangan para Saksi, keterangan para Ah

surat dan/atau dokumen, Kesimpulan Hasil Persidangan yang disampaikan

oleh Investigator dan Terlapor

menyimpulkan, dan memutuskan perkara berdasarkan alat bukti yang 

cukup tentang telah 

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 

Tahun 1999) yang diduga dilakukan oleh Terlapor dalam Perkara Nomor

07/KPPU-M/2018

menguraikan dalam beberapa bagian, yaitu:

1. Tentang Identitas 

2. Tentang Objek Perkara dan 

3. Tentang Pengambilalihan Saham 

4. Tentang Nilai Aset dan Nilai Penjualan Pengambilalihan Saham.

5. Tentang Ket

6. Tentang Perhitungan Tanggal Efektif Yuridis atas Kewajiban 

Pemberitahuan Pengambilalihan Saham. 

7. Tentang Pemenuhan Unsur Pasal 29 

5 PP Nomor 57 Tahun 2010

Berikut uraian masing

1. Tentang Identitas Terlapor

1.1. Bahwa Terlapor dalam perkara 

Corpindo

didirikan menurut dan berdasarkan peraturan perundang

undangan ya

berdasarkan akta Notaris Benny Kristianto, S.H

tanggal 8 Maret 1995 dan diperbaiki dengan akta 
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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 Persidangan yang disampaikan

oleh Investigator dan Terlapor, Majelis Komisi menilai, menganalis

menyimpulkan, dan memutuskan perkara berdasarkan alat bukti yang 

cukup tentang telah terjadi atau tidak terjadinya pelanggaran terhadap 

Undang Nomor 5 Tahun 1999 (selanjutnya disebut UU Nomor 5 

yang diduga dilakukan oleh Terlapor dalam Perkara Nomor

M/2018. Dalam melakukan penilaian dan analis

enguraikan dalam beberapa bagian, yaitu:--------------------------------

Identitas Terlapor. --------------------------------

Objek Perkara dan Dugaan Pelanggaran.

Pengambilalihan Saham PT Prima Top Boga

Tentang Nilai Aset dan Nilai Penjualan Pengambilalihan Saham.

Keterlambatan Pemberitahuan Kepada Komisi

Perhitungan Tanggal Efektif Yuridis atas Kewajiban 

Pemberitahuan Pengambilalihan Saham.  

Tentang Pemenuhan Unsur Pasal 29 UU 

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

Berikut uraian masing-masing bagian sebagaimana tersebut di atas;

Identitas Terlapor --------------------------------

Bahwa Terlapor dalam perkara a quo 

Corpindo, Tbk. yang merupakan suatu perseroan terbatas yang 

didirikan menurut dan berdasarkan peraturan perundang

undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia 

berdasarkan akta Notaris Benny Kristianto, S.H

tanggal 8 Maret 1995 dan diperbaiki dengan akta 

SALINAN 

setelah melaksanakan Musyawarah Majelis Komisi, 

i telah memiliki bukti dan penilaian yang cukup 

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

TENTANG HUKUM 

Keterlambatan Pemberitahuan, 

Keterlambatan Pemberitahuan, 

li, keterangan Terlapor, surat-

surat dan/atau dokumen, Kesimpulan Hasil Persidangan yang disampaikan

, Majelis Komisi menilai, menganalisis, 

menyimpulkan, dan memutuskan perkara berdasarkan alat bukti yang 

terjadi atau tidak terjadinya pelanggaran terhadap 

(selanjutnya disebut UU Nomor 5 

yang diduga dilakukan oleh Terlapor dalam Perkara Nomor

. Dalam melakukan penilaian dan analisis, Majelis Komisi 

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

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

Dugaan Pelanggaran. ---------------------------  

PT Prima Top Boga oleh Terlapor. ------  

Tentang Nilai Aset dan Nilai Penjualan Pengambilalihan Saham. ---------  

Kepada Komisi. --------------------  

Perhitungan Tanggal Efektif Yuridis atas Kewajiban 

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

 Nomor 5 Tahun 1999 jo. Pasal 

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

ing bagian sebagaimana tersebut di atas; ---------- 

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

a quo adalah PT Nippon Indosari 

merupakan suatu perseroan terbatas yang 

didirikan menurut dan berdasarkan peraturan perundang-

ng berlaku di Negara Republik Indonesia 

berdasarkan akta Notaris Benny Kristianto, S.H. Nomor 11 

tanggal 8 Maret 1995 dan diperbaiki dengan akta tertanggal 29 

setelah melaksanakan Musyawarah Majelis Komisi, 

i telah memiliki bukti dan penilaian yang cukup 

  

, 

, 

-

surat dan/atau dokumen, Kesimpulan Hasil Persidangan yang disampaikan 

, 

menyimpulkan, dan memutuskan perkara berdasarkan alat bukti yang 

terjadi atau tidak terjadinya pelanggaran terhadap 

(selanjutnya disebut UU Nomor 5 

yang diduga dilakukan oleh Terlapor dalam Perkara Nomor 

, Majelis Komisi 

  

 

 

 

 

 

Perhitungan Tanggal Efektif Yuridis atas Kewajiban 

 

. Pasal 

 

  

  

PT Nippon Indosari 

merupakan suatu perseroan terbatas yang 

-

ng berlaku di Negara Republik Indonesia 

omor 11 

tertanggal 29 



April Tahun 1995 N

Benny Kristianto, S.H.

Corpindo, Tbk.

Menteri Kehakiman dalam Surat Keputusan No

6209HT.01.01.TH.95 tanggal 18 Mei 1995 

dalam Tambahan Nomor

Indonesia 

beberapa kali perubahan anggaran dasar, perubahan terakhir 

akta 

Isbandi, S.H;

1.2. Bahwa 

menyelenggarakan kegiatan usaha

produksi, pemasaran, dan

roti 

1.3. Bahwa 

pengambilalihan saham 

2. Tentang Objek

2.1. Bahwa

Pemberitahuan 

Perusahaan 

transaksi sebesar 

empat ratus sembilan puluh sembilan juta tujuh r

dua ribu delapan ratus rupiah

2.2. Bahwa 

ketentuan 

Nomor

Pasal 29 

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

(2) Ketentuan tentang penetapan nilai aset dan atau nilai 
penjualan serta tata cara pemberitahuan sebagaimana 
dimaksud dalam ayat (1), diatur dalam Peraturan Pemerintah. 
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April Tahun 1995 Nomor 274 yang dibuat di

Benny Kristianto, S.H. Bahwa akta pendi

Corpindo, Tbk. tersebut telah memperoleh pengesahan dari 

Menteri Kehakiman dalam Surat Keputusan No

6209HT.01.01.TH.95 tanggal 18 Mei 1995 

dalam Tambahan Nomor 9729 dari Berita Negara Republik 

Indonesia Nomor 94 tanggal 24 November 1995

beberapa kali perubahan anggaran dasar, perubahan terakhir 

akta Nomor 89 tanggal 26 Juni 2015 dari

Isbandi, S.H; --------------------------------

Bahwa Terlapor merupakan pelaku usaha 

menyelenggarakan kegiatan usaha

produksi, pemasaran, dan penjualan 

 (vide bukti C1, B7); --------------------------------

Bahwa dalam prakteknya, Terlapor telah melakukan 

pengambilalihan saham PT Prima Top Boga

Objek Perkara dan Dugaan Pelanggaran

Bahwa objek perkara a quo

Pemberitahuan dalam Pengambilalihan Saham (Akuisisi) 

Perusahaan PT Prima Top Boga

transaksi sebesar Rp31.499.722.800

empat ratus sembilan puluh sembilan juta tujuh r

dua ribu delapan ratus rupiah) (vide

Bahwa dugaan pelanggaran dalam perkara 

ketentuan Pasal 29 UU Nomor 5 Tahun 1999 

Nomor 57 Tahun 2010 yang menyatakan

Pasal 29 UU Nomor 5 Tahun 1999:

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

SALINAN 

omor 274 yang dibuat di hadapan Notaris 

Bahwa akta pendirian PT Nippon Indosari 

tersebut telah memperoleh pengesahan dari 

Menteri Kehakiman dalam Surat Keputusan Nomor C2-

6209HT.01.01.TH.95 tanggal 18 Mei 1995 dan diumumkan 

9729 dari Berita Negara Republik 

tanggal 24 November 1995. Bahwa terdapat 

beberapa kali perubahan anggaran dasar, perubahan terakhir 

89 tanggal 26 Juni 2015 dari F.X. Budi Santoso 

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

merupakan pelaku usaha yang 

menyelenggarakan kegiatan usaha pada bidang makanan yaitu 

penjualan roti tawar dan segala jenis 

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

prakteknya, Terlapor telah melakukan 

PT Prima Top Boga. ------------------------- 

Perkara dan Dugaan Pelanggaran ------------------------- 

a quo adalah Keterlambatan 

Pengambilalihan Saham (Akuisisi) 

PT Prima Top Boga oleh Terlapor, dengan nilai 

31.499.722.800,00 (tiga puluh satu miliar 

empat ratus sembilan puluh sembilan juta tujuh ratus dua puluh 

ide bukti I2); ----------------------- 

dalam perkara a quo adalah 

Nomor 5 Tahun 1999 jo. Pasal 5 PP

yang menyatakan sebagai berikut: -------- 

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

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

hadapan Notaris 

rian PT Nippon Indosari 

tersebut telah memperoleh pengesahan dari 

-

dan diumumkan 

9729 dari Berita Negara Republik 

terdapat 

beberapa kali perubahan anggaran dasar, perubahan terakhir 

F.X. Budi Santoso 

  

yang 

makanan yaitu 

roti tawar dan segala jenis 

  

prakteknya, Terlapor telah melakukan 

  

  

Keterlambatan 

Pengambilalihan Saham (Akuisisi) 

, dengan nilai 

tiga puluh satu miliar 

atus dua puluh 

  

adalah 

PP 

  

-----  

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, 

hari sejak tanggal 
  

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



Pe
(1)
(2)

jo. Pasal 5 PP 

(1) 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.

(2) Jumlah tertentu sebagaimana dim
atas:
a.

b.

(3) Bagi Pelaku Usaha di bidang Perbankan kewajiban 
menyampaik
dimaksud pada ayat (1) berlaku jika nilai aset melebihi 
Rp20.000.000.000.000,00 (dua puluh triliun rupiah).

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

b.

Pe
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Penjelasan Pasal: --------------------------------
(1) Cukup jelas. --------------------------------
(2) Cukup jelas. --------------------------------

Pasal 5 PP Nomor 57 Tahun 2010 yang berbunyi:

Penggabungan Badan Usaha, Peleburan Badan Usaha, atau 
Pengambilalihan Saham perusahaan lain yang berakibat nilai 
aset dan/atau nilai penjualannya melebihi jumlah tertentu
wajib diberitahukan secara tertulis kepada Komisi paling 
lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak tanggal telah berlaku 
efektif secara yuridis Penggabungan Badan Usaha, Peleburan 
Badan Usaha, Pengambilalihan saham perusahaan.
Jumlah tertentu sebagaimana dim
atas: --------------------------------
a. Nilai aset sebesar Rp2.500.000.000.000,00 (dua triliun 

lima ratus miliar rupiah); dan/atau
b. Nilai penjualan sebesar Rp5.000.000.000.000,00 (lima 

triliun rupiah). --------------------------------
Bagi Pelaku Usaha di bidang Perbankan kewajiban 
menyampaikan pemberitahuan secara tertulis sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) berlaku jika nilai aset melebihi 
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 pe
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 
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: --------------------------------
(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 tahun sebelumnya sebesar 30% atau lebih, maka 
nilai asetnya dihitung berdasarkan rata
(tiga) tahun terakhir --------------------------------

SALINAN 

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

2010 yang berbunyi: ----------------

Penggabungan Badan Usaha, Peleburan Badan Usaha, atau 
Pengambilalihan Saham perusahaan lain yang berakibat nilai 
aset dan/atau nilai penjualannya melebihi jumlah tertentu
wajib diberitahukan secara tertulis kepada Komisi paling 
lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak tanggal telah berlaku 
efektif secara yuridis Penggabungan Badan Usaha, Peleburan 
Badan Usaha, Pengambilalihan saham perusahaan.  
Jumlah tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri 

-------------------------------------------------------------------- 
Nilai aset sebesar Rp2.500.000.000.000,00 (dua triliun 
lima ratus miliar rupiah); dan/atau -------------------------- 
Nilai penjualan sebesar Rp5.000.000.000.000,00 (lima 

--------------------------------------------------- 
Bagi Pelaku Usaha di bidang Perbankan kewajiban 

an 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:-------------------------------- 

Badan Usaha hasil Penggabungan, atau Badan Usaha 
hasil Peleburan, atau Badan Usaha yang mengambilalih 
saham perusahaan lain dan Badan Usaha yang 

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

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

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

al 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 

tung berdasarkan rata-rata nilai aset 3 
--------------------------------------------- 

  
  
  

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

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 

aksud pada ayat (1) terdiri 
  

Nilai aset sebesar Rp2.500.000.000.000,00 (dua triliun 
  

Nilai penjualan sebesar Rp5.000.000.000.000,00 (lima 
  

Bagi Pelaku Usaha di bidang Perbankan kewajiban 
an pemberitahuan secara tertulis sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) berlaku jika nilai aset melebihi 
  

Nilai aset dan/atau nilai penjualan sebagaimana dimaksud 
njumlahan nilai 

  
Badan Usaha hasil Penggabungan, atau Badan Usaha 
hasil Peleburan, atau Badan Usaha yang mengambilalih 
saham perusahaan lain dan Badan Usaha yang 

  
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 

  
  
  
  

al 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 

rata nilai aset 3 
  



 

 

3. Tentang Pengambilalihan Saham 

3.1. Bahwa

(akuisisi) 

2018

3.2. Bahwa 

sembilan puluh sembilan persen

Rp31.499.722.

sembilan puluh sembilan juta tujuh ratus dua puluh dua ribu 

delapan ratus rupiah

(vide 

3.3. Bahwa

dan sesudah Pengambilalihan Saham oleh Terlapor sebagai 

berikut

3.3.1.

 
 
 
 

- 79 - 
 

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. Pemilikan saham atau penguasaan suara lebih dari 

50% (lima puluh persen) dalam Badan Usaha; atau
b. Adanya pemilikan saham atau penguasaan suara 

kurang dari atau sama dengan 50% (lima puluh 
persen) tetapi dapat mempengaruhi dan menentukan 
kebijakan pengelolaan Badan Usaha da
mempengaruhi dan menentukan pengelolaan Badan 
Usaha.  --------------------------------

Pengambilalihan Saham PT Prima Top Boga

Bahwa Terlapor melakukan transaksi pengambilalihan

(akuisisi) terhadap PT Prima Top Boga

2018 (vide bukti C6); --------------------------------

ahwa Terlapor mengambilalih 

sembilan puluh sembilan persen

31.499.722.800,00 (tiga puluh satu miliar empat ratus 

sembilan puluh sembilan juta tujuh ratus dua puluh dua ribu 

delapan ratus rupiah) dari total saham milik 

ide bukti I2); --------------------------------

Bahwa komposisi pemegang saham 

dan sesudah Pengambilalihan Saham oleh Terlapor sebagai 

berikut (vide bukti I2); --------------------------------

3.3.1. Bahwa susunan pemegang saham awal dari 

Top Boga adalah sebagai berikut

a. Sylvia Gunawan sebanyak 3.850 

atau 12,5% kepemilikan saham;

b. Lin Dao Xian sebanyak 7.700 

25% kepemilikan saham;

c. Asih Lestari Guntur sebanyak 2.566 

atau 8,3% kepemilikan saham;

SALINAN 

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

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

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

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

tau penguasaan suara lebih dari 
(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 Prima Top Boga oleh Terlapor-- 

transaksi pengambilalihan saham 

PT Prima Top Boga pada tanggal 24 Januari

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

mengambilalih 50,99% (lima puluh koma 

sembilan puluh sembilan persen) saham senilai 

tiga puluh satu miliar empat ratus 

sembilan puluh sembilan juta tujuh ratus dua puluh dua ribu 

tal saham milik PT Prima Top Boga

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

pemegang saham PT Prima Top Boga sebelum 

dan sesudah Pengambilalihan Saham oleh Terlapor sebagai 

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

Bahwa susunan pemegang saham awal dari PT Prima 

ebagai berikut: --------------------------  

Sylvia Gunawan sebanyak 3.850 lembar saham 

atau 12,5% kepemilikan saham; -----------------------  

Lin Dao Xian sebanyak 7.700 lembar saham atau 

25% kepemilikan saham; --------------------------------  

Asih Lestari Guntur sebanyak 2.566 lembar saham

atau 8,3% kepemilikan saham; -------------------------  

  
Cara perhitungan nilai penjualan sama dengan cara 

  
  
  
  

  
  

tau penguasaan suara lebih dari 
  

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

n/atau 
mempengaruhi dan menentukan pengelolaan Badan 

  

  

saham 

Januari 

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

lima puluh koma 

senilai 

tiga puluh satu miliar empat ratus 

sembilan puluh sembilan juta tujuh ratus dua puluh dua ribu 

PT Prima Top Boga 

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

sebelum 

dan sesudah Pengambilalihan Saham oleh Terlapor sebagai 

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

PT Prima 

 

lembar saham 

 

atau 

 

lembar saham 

 



3.3.2.

3.3.3.
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d. Kumala Ayu Dewi Guntur sebanyak 2.566 

saham atau 8,3% kepemilikan saham;

e. Samiaji Guntur sebanyak 2.568 

8,3% kepemilikan saham;

f. David Gatot Gunawan sebanyak 3.850 

saham atau 12,5% kepemilikan saham;

g. Lenny Setyawati sebanyak 7.700 

atau 25% kepemilikan saham.

3.3.2. Bahwa pada tanggal 24 

pengambilalihan saham 

32.051 (tiga puluh dua ribu lima puluh satu

saham (penerbitan lembar saham baru) yang 

diambilalih dengan cara penambah

Rp31.499.722.800,00 (tiga puluh satu miliar empat 

ratus sembilan puluh sembilan juta tujuh ratus dua 

puluh dua ribu delapan ratus rupiah

Indosari Corpindo, Tbk. 

pernyataan keputusan pemegang

Boga Nomor 12 tertanggal 

dibuat oleh Notaris Budiono Widjaja,

3.3.3. Bahwa setelah tanggal 9 Februari 2018

persen) saham milik PT Prima Top Boga

62.851 (enam puluh dua ribu delapan ratus lima pulu

satu) lembar saham dimiliki oleh

a. PT Nippon Indosari Corpindo, Tbk.

32.051 (tiga puluh dua ribu lima puluh satu

saham atau 50,99% kepemilikan saham den

nilai nominal per lembar Rp

ratus delapan puluh dua ribu dela

sehingga nilai nominal keseluruhannya ialah 

Rp31.499.722.800,00 (

ratus sembilan puluh sembilan juta tujuh ratus dua 

puluh dua ribu delapan ratus rupiah

b. Sylvia Gunawan sebanyak 3.850 lembar s

atau 6,13% kepemilikan saham dengan nilai 

nominal per lembar Rp1.000.000,00 (

SALINAN 

untur sebanyak 2.566 lembar 

atau 8,3% kepemilikan saham; ----------------  

Samiaji Guntur sebanyak 2.568 lembar saham atau 

8,3% kepemilikan saham; -------------------------------  

David Gatot Gunawan sebanyak 3.850 lembar 

atau 12,5% kepemilikan saham; --------------  

Lenny Setyawati sebanyak 7.700 lembar saham 

tau 25% kepemilikan saham. --------------------------  

24 Januari 2018 telah terjadi 

 PT Prima Top Boga sebesar 

tiga puluh dua ribu lima puluh satu) lembar 

saham (penerbitan lembar saham baru) yang 

diambilalih dengan cara penambahan modal  senilai 

tiga puluh satu miliar empat 

ratus sembilan puluh sembilan juta tujuh ratus dua 

puluh dua ribu delapan ratus rupiah) oleh PT Nippon 

 yang dituangkan dalam akta 

pernyataan keputusan pemegang saham PT Prima Top 

tertanggal 24 Januari 2018 yang 

Budiono Widjaja, S.H.; ---------------  

9 Februari 2018, 100% (seratus 

PT Prima Top Boga sejumlah 

enam puluh dua ribu delapan ratus lima puluh 

saham dimiliki oleh: --------------------------  

PT Nippon Indosari Corpindo, Tbk. sebanyak 

tiga puluh dua ribu lima puluh satu) lembar 

aham atau 50,99% kepemilikan saham dengan 

nilai nominal per lembar Rp982.800,00 (sembilan 

ratus delapan puluh dua ribu delapan ratus rupiah) 

sehingga nilai nominal keseluruhannya ialah 

Rp31.499.722.800,00 (tiga puluh satu miliar empat 

ratus sembilan puluh sembilan juta tujuh ratus dua 

puluh dua ribu delapan ratus rupiah); -----------------  

Sylvia Gunawan sebanyak 3.850 lembar saham 

kepemilikan saham dengan nilai 

nominal per lembar Rp1.000.000,00 (satu juta 

lembar 

 

atau 

 

lembar 

 

ham 

 

telah terjadi 

PT Prima Top Boga sebesar 

lembar 

saham (penerbitan lembar saham baru) yang 

an modal  senilai 

tiga puluh satu miliar empat 

ratus sembilan puluh sembilan juta tujuh ratus dua 

oleh PT Nippon 

yang dituangkan dalam akta 

PT Prima Top 

yang 

 

seratus 

sejumlah 

h 

 

sebanyak 

embar 

gan 

sembilan 

) 

sehingga nilai nominal keseluruhannya ialah 

tiga puluh satu miliar empat 

ratus sembilan puluh sembilan juta tujuh ratus dua 

 

aham 

kepemilikan saham dengan nilai 

satu juta 
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rupiah) sehingga nilai nominal keseluruhannya 

ialah Rp3.850.000.000,00 (

lima puluh juta rupiah

c. Lin Dao Xian sebanyak 7.700 

12,25% kepemilikan saham dengan nilai nominal 

per lembar Rp1.000.000,00 (

sehingga nilai nominal keseluruhannya ialah 

Rp7.700.000.000,00 (

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

d. Asih Lestari Guntur sebanyak 2.566 

atau 4,08% kepemilikan 

nominal per lembar Rp1.000.000,00 (

rupiah) sehingga nilai nominal keseluruhannya 

ialah Rp2.566.000.000,00 (

enam puluh enam juta rupiah

e. Kumala Ayu Dewi Guntur sebanyak 2.566 

saham atau 4,08% kepem

nominal per lembar Rp1.000.000,00 (

rupiah) sehingga nilai nominal keseluruhannya 

ialah Rp2.566.000.000,00 (

enam puluh enam juta rupiah

f. Samiaji Guntur sebanyak 2.568 

4,09% kepemilikan saham dengan nilai nominal per 

lembar Rp1.000.000,00 (

nilai nominal keseluruhannya ialah 

Rp2.568.000.000,00 (

puluh delapan juta rupiah

g. David Gatot Gunawan sebanyak 3.850 

saham atau 6,13% kepemilikan saham dengan nilai 

nominal per lembar Rp1.000.000,00 (

rupiah) sehingga nilai nominal keseluruhannya 

ialah Rp3.850.000.000,00 (

lima puluh juta rupiah

h. Lenny Setyawati sebanyak 7.700 

atau 12,25% kepemilikan saham dengan nilai 

nominal per lembar Rp1.000.000,00 (

SALINAN 

) sehingga nilai nominal keseluruhannya 

ialah Rp3.850.000.000,00 (tiga miliar delapan ratus 

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

Lin Dao Xian sebanyak 7.700 lembar saham atau 

emilikan saham dengan nilai nominal 

per lembar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) 

sehingga nilai nominal keseluruhannya ialah 

Rp7.700.000.000,00 (tujuh miliar tujuh ratus juta 

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

Asih Lestari Guntur sebanyak 2.566 lembar saham 

atau 4,08% kepemilikan saham dengan nilai 

nominal per lembar Rp1.000.000,00 (satu juta 

) sehingga nilai nominal keseluruhannya 

ialah Rp2.566.000.000,00 (dua miliar lima ratus 

enam puluh enam juta rupiah); --------------------------  

Kumala Ayu Dewi Guntur sebanyak 2.566 lembar 

aham atau 4,08% kepemilikan saham dengan nilai 

nominal per lembar Rp1.000.000,00 (satu juta 

) sehingga nilai nominal keseluruhannya 

ialah Rp2.566.000.000,00 (dua miliar lima ratus 

enam puluh enam juta rupiah); --------------------------  

Samiaji Guntur sebanyak 2.568 lembar saham atau 

likan saham dengan nilai nominal per 

lembar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) sehingga 

nilai nominal keseluruhannya ialah 

Rp2.568.000.000,00 (dua miliar lima ratus enam 

puluh delapan juta rupiah); ------------------------------  

David Gatot Gunawan sebanyak 3.850 lembar 

kepemilikan saham dengan nilai 

nominal per lembar Rp1.000.000,00 (satu juta 

) sehingga nilai nominal keseluruhannya 

ialah Rp3.850.000.000,00 (tiga miliar delapan ratus 

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

Lenny Setyawati sebanyak 7.700 lembar saham 

kepemilikan saham dengan nilai 

nominal per lembar Rp1.000.000,00 (satu juta 

) sehingga nilai nominal keseluruhannya 

tiga miliar delapan ratus 

 

aham atau 

emilikan saham dengan nilai nominal 

) 

sehingga nilai nominal keseluruhannya ialah 

tujuh miliar tujuh ratus juta 

 

aham 

saham dengan nilai 

satu juta 

) sehingga nilai nominal keseluruhannya 

dua miliar lima ratus 

 

lembar 

ilikan saham dengan nilai 

satu juta 

) sehingga nilai nominal keseluruhannya 

dua miliar lima ratus 

 

aham atau 

likan saham dengan nilai nominal per 

) sehingga 

nilai nominal keseluruhannya ialah 

dua miliar lima ratus enam 

 

lembar 

kepemilikan saham dengan nilai 

satu juta 

) sehingga nilai nominal keseluruhannya 

tiga miliar delapan ratus 

 

aham 

kepemilikan saham dengan nilai 

satu juta 



3.3.4.

Gambar 1.Komposisi Pemegang Saham PT Prima Top Boga Setelah Akusisi

3.4. Bahwa berdasarkan ko

Nippon Indosari Corpindo, Tbk. merupakan pem

mayoritas dengan kepemilikan saham 50,99%;

3.5. Bahwa dalam Pasal 8 PP Nomor 57 Tahun 2010 

mengatur

dimaksud 

cara mengisi formulir yang

3.6. Bahwa Formulir 

Badan Usaha, dan
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rupiah) sehingga nilai nominal keseluruhannya 

ialah Rp7.700.000.000,00 (

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

3.3.4. Bahwa dengan demikian komposisi pemegang saham 

dari PT Prima Top Bo

saham adalah sebagaimana berikut: 

a. PT Nippon Indosari Corpindo, Tbk. sebesar 50,99%;

b. Sylvia sebesar 6,13%;

c. Lin Dao Xian sebesar 12,25%;

d. Asih Lestari Guntur sebesar 4,08%;

e. Kumala Ayu Dewi Guntur sebesar 4,08%;

f. Samiadji Guntur sebesar 4,09%;

g. David Gatot Gunawan sebesar 6,13%;

h. Lenny Setyawati sebesar 12,25%;

Komposisi Pemegang Saham PT Prima Top Boga Setelah Akusisi

Bahwa berdasarkan komposisi pemegang saham tersebut

Nippon Indosari Corpindo, Tbk. merupakan pem

mayoritas dengan kepemilikan saham 50,99%;

Bahwa dalam Pasal 8 PP Nomor 57 Tahun 2010 

mengatur mengenai pemberitahuan

dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) dan ayat (3) dilakukan dengan 

cara mengisi formulir yang telah ditetapkan oleh Komisi;

Bahwa Formulir Pemberitahuan

Badan Usaha, dan Pengambilalihan

SALINAN 

) sehingga nilai nominal keseluruhannya 

ialah Rp7.700.000.000,00 (tujuh miliar tujuh ratus 

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

Bahwa dengan demikian komposisi pemegang saham 

Prima Top Boga setelah pengambilalihan 

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

PT Nippon Indosari Corpindo, Tbk. sebesar 50,99%;

Sylvia sebesar 6,13%; ------------------------------------  

Lin Dao Xian sebesar 12,25%; --------------------------  

Asih Lestari Guntur sebesar 4,08%; -------------------  

Kumala Ayu Dewi Guntur sebesar 4,08%; ------------  

sebesar 4,09%; -----------------------  

David Gatot Gunawan sebesar 6,13%; ----------------  

Lenny Setyawati sebesar 12,25%; ----------------------  

Komposisi Pemegang Saham PT Prima Top Boga Setelah Akusisi 

 

mposisi pemegang saham tersebut, PT 

Nippon Indosari Corpindo, Tbk. merupakan pemegang saham 

mayoritas dengan kepemilikan saham 50,99%; -----------------------

Bahwa dalam Pasal 8 PP Nomor 57 Tahun 2010 Ayat (1) 

pemberitahuan secara tertulis sebagaimana 

dalam Pasal 5 ayat (1) dan ayat (3) dilakukan dengan 

telah ditetapkan oleh Komisi; ----------

Pemberitahuan Penggabungan, Peleburan 

ihan Saham Perusahaan diatur 

) sehingga nilai nominal keseluruhannya 

tujuh miliar tujuh ratus 

 

Bahwa dengan demikian komposisi pemegang saham 

setelah pengambilalihan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PT 

egang saham 

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

Ayat (1) 

secara tertulis sebagaimana 

dalam Pasal 5 ayat (1) dan ayat (3) dilakukan dengan 

----------  

Penggabungan, Peleburan 

diatur 



dalam 

Tahun 2010

Dalam Peraturan ini
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 ase
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 Per
Usaha Tidak Sehat.

(1)  Formulir Pemberitahuan terdiri atas: 

a.

b

c.

(2) Formulir Pemberitahuan adalah sebagaimana tercantum dalam 
Lampiran Peraturan ini.

 

3.7. Bahwa

Direktorat Merger menyampaikan Surat Nomor 

116/DC.2/S/III/2018 kepada Terlapor terkait denga

menyampaikan pemberitahuan kepada 

Terlapor pada tanggal 7 Maret 2018 (

3.8. Bahwa atas Surat Nomor 116/DC.2/S/III/2018 yang dikirimkan 

oleh Direktorat Merger tertanggal 7 Maret 2018 tersebut 

kemudian Terlapo

pada tanggal 29 Maret 2018 (

3.9. Bahwa diperoleh

Pengambilalihan

resmi

nomor register A11618

4. Tentang Nilai

4.1. Bahwa b

Penggabungan, Peleburan, 
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dalam Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha No

Tahun 2010 sebagai berikut; --------------------------------

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan (1) Formulir 
Pemberitahuan adalah pemberitahuan resmi yang wajib 
disampaikan oleh Pelaku Usaha kepada Komisi, apabila 
Penggabungan atau Peleburan Badan Usaha atau 
Pengambilalihan Saham Perusahaan yang dilakukan 
mengakibatkan nilai aset atau nilai penjualannya melebihi jumlah 
nilai yang ditentukan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 57 
Tahun 2010 tentang Penggabungan atau Peleburan Badan Usaha 
dan Pengambilalihan Saham Perusahaan Yang Dapat 
Mengakibatkan Terjadinya Praktik Monopoli dan Per
Usaha Tidak Sehat. --------------------------------

 Pasal 2

Formulir Pemberitahuan terdiri atas: 

a. Formulir Pemberitahuan Penggabungan Badan Usaha (Form 
M1); --------------------------------

b 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 pengambilalihan saham tersebut, K

Direktorat Merger menyampaikan Surat Nomor 

116/DC.2/S/III/2018 kepada Terlapor terkait denga

menyampaikan pemberitahuan kepada 

Terlapor pada tanggal 7 Maret 2018 (

Bahwa atas Surat Nomor 116/DC.2/S/III/2018 yang dikirimkan 

oleh Direktorat Merger tertanggal 7 Maret 2018 tersebut 

kemudian Terlapor menyampaikan pemberitahuan secara resmi 

pada tanggal 29 Maret 2018 (vide bukti C16);

Bahwa diperoleh bukti formulir Tanda Terima Pemberitahuan 

Pengambilalihan Saham oleh Terlapor 

resmitertanggal 29 Maret 2018 dan telah didaftark

nomor register A11618 (vide bukti C16, C17)

Nilai Aset dan Nilai Penjualan Pengambilalihan Saham

ahwa batasan nilai untuk melakukan 

Penggabungan, Peleburan, Pengambilalihan

SALINAN 

Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 10 

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

Pasal 1 

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 

t 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 

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

Pasal 2 

Formulir Pemberitahuan terdiri atas:  -------------------------------

Formulir Pemberitahuan Penggabungan Badan Usaha (Form 
------------------------------------------------------------------ 

Formulir Pemberitahuan Peleburan Badan Usaha (Form K1); 

Formulir Pemberitahuan Pengambilalihan Saham 
-------------------------------------------- 

Formulir Pemberitahuan adalah sebagaimana tercantum dalam 
-----------------------------------------------

atas pengambilalihan saham tersebut, Komisi melalui 

Direktorat Merger menyampaikan Surat Nomor 

116/DC.2/S/III/2018 kepada Terlapor terkait dengan kewajiban 

menyampaikan pemberitahuan kepada Komisi dan diterima oleh 

Terlapor pada tanggal 7 Maret 2018 (vide bukti C19); ---------------

Bahwa atas Surat Nomor 116/DC.2/S/III/2018 yang dikirimkan 

oleh Direktorat Merger tertanggal 7 Maret 2018 tersebut 

r menyampaikan pemberitahuan secara resmi 

bukti C16); ------------------------

Tanda Terima Pemberitahuan 

leh Terlapor kepada Komisi secara 

29 Maret 2018 dan telah didaftarkan dengan 

bukti C16, C17). ------------------------

Aset dan Nilai Penjualan Pengambilalihan Saham; ----- 

atasan nilai untuk melakukan pemberitahuan

Pengambilalihan Saham sebagaimana 

10 

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

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 

t 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 

saingan 
  

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

Formulir Pemberitahuan Penggabungan Badan Usaha (Form 
  

Formulir Pemberitahuan Peleburan Badan Usaha (Form K1);  

Formulir Pemberitahuan Pengambilalihan Saham 
  

Formulir Pemberitahuan adalah sebagaimana tercantum dalam 
---------------  

melalui 

Direktorat Merger menyampaikan Surat Nomor 

n kewajiban 

dan diterima oleh 

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

Bahwa atas Surat Nomor 116/DC.2/S/III/2018 yang dikirimkan 

oleh Direktorat Merger tertanggal 7 Maret 2018 tersebut 

r menyampaikan pemberitahuan secara resmi 

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

Tanda Terima Pemberitahuan 

secara 

engan 

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

  

pemberitahuan 

sebagaimana 



diatur dalam Pasal 5 ayat (2) 

2010 (

4.2. Bahwa 

jumlah

atas:

4.2.1.

4.2.2.

4.3. Bahwa d

aset dan/atau nilai penjualan sebagaimana dimaksud pada ayat 

(2) dihitung berdasarkan penjumlahan nilai aset dan/atau n

penjualan dari:

4.3.1.

4.3.2.

4.4. Bahwa nilai penjualan dan/atau 

atau Peleburan atau 

penjualan dan/atau 

penjumlahan nilai penjualan dan/atau 

yang telah diaudit dari masing

Penggabungan, Peleburan, dan Pengambilalih

dengan nilai penjualan dan/atau 

usaha yang secara langsung maupun tidak langsung 

mengendalikan atau dikendalikan oleh Badan Usaha yang 

melakukan Penggabungan, Peleburan, dan Pengambilalihan 

sebagaimana diatur dalam

2013;

 
 
 
 

- 84 - 
 

diatur dalam Pasal 5 ayat (2) dan 

2010 (vide bukti I2); --------------------------------

Bahwa dalam Pasal 5 ayat (2) 

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

4.2.2. Nilai penjualan sebesar Rp5.000.000.000.000,00 (

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

Bahwa dalam Pasal 5 ayat (4) PP

aset dan/atau nilai penjualan sebagaimana dimaksud pada ayat 

(2) dihitung berdasarkan penjumlahan nilai aset dan/atau n

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

4.3.1. Badan Usaha Hasil Penggabungan, atau Badan Usaha 

Hasil Peleburan, atau Badan Usaha yang 

mengambilalih saham perusahaan lain dan Badan 

Usaha yang diambilalih; dan

4.3.2. Badan Usaha yang secara langsung maupun tidak 

langsung mengendalikan at

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 

atau Peleburan atau Pengambilalihan adalah jumlah nilai 

penjualan dan/atau nilai aset yang dihitung berdasarkan 

penjumlahan nilai penjualan dan/atau 

yang telah diaudit dari masing-masing pihak yang melakukan 

Penggabungan, Peleburan, dan Pengambilalih

dengan nilai penjualan dan/atau 

usaha yang secara langsung maupun tidak langsung 

mengendalikan atau dikendalikan oleh Badan Usaha yang 

melakukan Penggabungan, Peleburan, dan Pengambilalihan 

sebagaimana diatur dalam Peraturan Komisi No

2013; ----------------------------------------------------------------

SALINAN 

n ayat (4) PP Nomor 57 Tahun 

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

al 5 ayat (2) PP Nomor 57 Tahun 2010, 

/batasan nilai tertentu sebagaimana dimaksud terdiri 

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

aset sebesar Rp2.500.000.000.000,00 (dua triliun 

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

sebesar Rp5.000.000.000.000,00 (lima 

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

PP Nomor 57 Tahun 2010, nilai 

aset dan/atau nilai penjualan sebagaimana dimaksud pada ayat 

(2) dihitung berdasarkan penjumlahan nilai aset dan/atau nilai 

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

Badan Usaha Hasil Penggabungan, atau Badan Usaha 

Hasil Peleburan, atau Badan Usaha yang 

mengambilalih saham perusahaan lain dan Badan 

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

Badan Usaha yang secara langsung maupun tidak 

langsung mengendalikan atau dikendalikan oleh Badan 

Usaha Hasil Penggabungan, Badan Usaha Hasil 

Peleburan, atau Badan Usaha yang mengambilalih 

saham perusahaan lain dan Badan Usaha yang 

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

Bahwa nilai penjualan dan/atau nilai aset hasil Penggabungan 

Pengambilalihan adalah jumlah nilai 

aset yang dihitung berdasarkan 

penjumlahan nilai penjualan dan/atau nilai aset tahun terakhir 

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 

Peraturan Komisi Nomor 2 Tahun 

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

Nomor 57 Tahun 

  

2010, 

/batasan nilai tertentu sebagaimana dimaksud terdiri 

  

dua triliun 

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

lima 

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

ilai 

aset dan/atau nilai penjualan sebagaimana dimaksud pada ayat 

ilai 

  

Badan Usaha Hasil Penggabungan, atau Badan Usaha 

Hasil Peleburan, atau Badan Usaha yang 

mengambilalih saham perusahaan lain dan Badan 

-  

Badan Usaha yang secara langsung maupun tidak 

au dikendalikan oleh Badan 

Usaha Hasil Penggabungan, Badan Usaha Hasil 

Peleburan, atau Badan Usaha yang mengambilalih 

saham perusahaan lain dan Badan Usaha yang 

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

aset hasil Penggabungan 

Pengambilalihan adalah jumlah nilai 

aset yang dihitung berdasarkan 

aset tahun terakhir 

masing pihak yang melakukan 

an ditambah 

aset dari seluruh badan 

usaha yang secara langsung maupun tidak langsung 

mengendalikan atau dikendalikan oleh Badan Usaha yang 

melakukan Penggabungan, Peleburan, dan Pengambilalihan 

2 Tahun 

  



4.5. Bahwa 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 pen

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 

sebagaimana diatur

2013;

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

Tertinggi yang dihitung adalah nilai aset dan/atau nilai 

penjualan seluruh anak perusahaan. Hal ini dikarenakan secara 

ekonomi, nilai aset anak perusahaan me

induk perusahaan sebagaimana diatur dalam Peraturan Komisi 

Nomor

4.7. Bahwa nilai aset yang dihitung adalah nilai aset yang berlokasi 

di wilayah Indonesia. Sama halnya dengan nilai penjualan, yang 

dihitung adalah nilai pen

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 

langsung atau tidak langsung dari Badan Usaha Induk Tertinggi 

sebagaimana diatur dalam Peraturan Komisi No

2013;

4.8. Dalam penjelasan Pasal 5 ayat (2) 

cara penghitungan jumlah/batasan nilai adalah sebagaima

berikut:

Huruf a

Dalam hal salah satu pihak yang melakukan Penggabungan 
Badan Usaha, Peleburan Badan Usaha, atau Pengambilalihan 
saham perusahaan memiliki perbedaan antara nilai aset tahun 
terakhir dengan nilai aset tahun sebelumnya sebesar 30% 
puluh persen) 
berdasarkan rata rata nilai aset 3 (tiga) tahun terakhir
Huruf b

Cara perhitungan nilai penjualan sama dengan cara perhitungan 
nilai aset
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Bahwa 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 pen

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 

sebagaimana diatur dalam Peraturan Komisi No

2013; ----------------------------------------------------------------

Bahwa nilai aset dan/atau nilai penjualan Badan Usaha 

Tertinggi yang dihitung adalah nilai aset dan/atau nilai 

penjualan seluruh anak perusahaan. Hal ini dikarenakan secara 

ekonomi, nilai aset anak perusahaan me

induk perusahaan sebagaimana diatur dalam Peraturan Komisi 

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 

langsung atau tidak langsung dari Badan Usaha Induk Tertinggi 

sebagaimana diatur dalam Peraturan Komisi No

2013; ----------------------------------------------------------------

Dalam penjelasan Pasal 5 ayat (2) 

cara penghitungan jumlah/batasan nilai adalah sebagaima

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

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

Dalam hal salah satu pihak yang melakukan Penggabungan 
Badan Usaha, Peleburan Badan Usaha, atau Pengambilalihan 
saham perusahaan memiliki perbedaan antara nilai aset tahun 
terakhir dengan nilai aset tahun sebelumnya sebesar 30% 
puluh 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. --------------------------------

SALINAN 

Bahwa 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 

dalam Peraturan Komisi Nomor 2 Tahun 

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

Bahwa nilai aset dan/atau nilai penjualan Badan Usaha 

Tertinggi yang dihitung adalah nilai aset dan/atau nilai 

penjualan seluruh anak perusahaan. Hal ini dikarenakan secara 

ekonomi, nilai aset anak perusahaan merupakan nilai aset dari 

induk perusahaan sebagaimana diatur dalam Peraturan Komisi 

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

Bahwa nilai aset yang dihitung adalah nilai aset yang berlokasi 

di wilayah Indonesia. Sama halnya dengan nilai penjualan, yang 

jualan 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 Nomor 2 Tahun 

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

Dalam penjelasan Pasal 5 ayat (2) PP Nomor 57 Tahun 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% (tiga 

atau lebih, maka nilai asetnya dihitung 
berdasarkan rata rata nilai aset 3 (tiga) tahun terakhir. --------------

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

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

Bahwa nilai aset dan/atau nilai penjualan tidak hanya meliputi 

nilai aset dan/atau nilai penjualan dari perusahaan yang 

melakukan Penggabungan, Peleburan, dan Pengambilalihan, 

jualan 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 

2 Tahun 

  

Bahwa nilai aset dan/atau nilai penjualan Badan Usaha 

Tertinggi yang dihitung adalah nilai aset dan/atau nilai 

penjualan seluruh anak perusahaan. Hal ini dikarenakan secara 

rupakan 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 

jualan 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 

perusahaan secara 

langsung atau tidak langsung dari Badan Usaha Induk Tertinggi 

2 Tahun 

  

Nomor 57 Tahun 2010, 

na 

  

------  

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

(tiga 
atau lebih, maka nilai asetnya dihitung 

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

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



4.9. Dalam hal salah satu pihak yang melakukan Penggabungan, 

Peleburan, dan Pengambilalihan memiliki perbedaan yang 

signifikan antara 

terakhir dengan nilai penjualan dan/atau aset tahun 

sebelumnya (terdapat selisih lebih besar dari 30%

persen

berdasarkan rata

tahun terakhir

Nomor

4.10. Bahwa total nilai aset dan/atau nilai penjualan 

dari 

berikut

Tabel 1.

Uraian 

Aset 2.706.323.637.034,00

Penjualan 2.174.501.712.899,00

4.11. Bahwa total nilai aset dan/atau nilai penjualan 

terakhirdari PT Prima Top Boga  yang dinyatakan dalam rupiah 

adalah sebagai berikut: 

Tabel 2.

Uraian

Aset

Penjualan

4.12. Bahwa berdasarkan 

Nilai aset dan/atau nilai penjualan sebagaimana dimaksud pada 

ayat (2) dihitung berdasarkan penjumlahan nil

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 langsun

mengendalikan atau dikendalikan oleh Badan Usaha hasil 

penggabungan, Badan Usaha hasil peleburan, atau Badan 
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Dalam hal salah satu pihak yang melakukan Penggabungan, 

eburan, 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%

persen)), maka nilai penjualan 

berdasarkan rata-rata nilai penjualan dan/atau aset 3 (

tahun terakhir sebagaimana diatur dalam Peraturan Komisi 

mor 2 Tahun 2013; --------------------------------

Bahwa total nilai aset dan/atau nilai penjualan 

dari Terlapor yang dinyatakan dalam rupiah adalah

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

Tabel 1. Aset dan Penjualan Terlapor

Tahun

2015 2016

2.706.323.637.034,00 2.919.640.858.718,00

2.174.501.712.899,00 2.521.920.968.213,00

Bahwa total nilai aset dan/atau nilai penjualan 

terakhirdari PT Prima Top Boga  yang dinyatakan dalam rupiah 

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

Tabel 2. Aset dan penjualan PT Prima Top Boga

Uraian 
2015 2016

Aset -- 23.042.240.461,00

Penjualan -- 18.349.831.984,00

Bahwa berdasarkan pasal 5 ayat (4) 

Nilai aset dan/atau nilai penjualan sebagaimana dimaksud pada 

ayat (2) dihitung berdasarkan penjumlahan nil

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 langsun

mengendalikan atau dikendalikan oleh Badan Usaha hasil 

penggabungan, Badan Usaha hasil peleburan, atau Badan 

SALINAN 

Dalam hal salah satu pihak yang melakukan Penggabungan, 

eburan, dan Pengambilalihan memiliki perbedaan yang 

penjualan dan/atau nilai aset tahun 

terakhir dengan nilai penjualan dan/atau aset tahun 

sebelumnya (terdapat selisih lebih besar dari 30% (tiga puluh 

 dan/atau asetnya dihitung 

rata nilai penjualan dan/atau aset 3 (tiga) 

sebagaimana diatur dalam Peraturan Komisi 

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

Bahwa total nilai aset dan/atau nilai penjualan 3 tahun terakhir 

akan dalam rupiah adalah sebagai 

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

Terlapor Tahun 2015-2017 

Tahun 

2016 2017 

2.919.640.858.718,00 4.559.573.709.411,00 

2.521.920.968.213,00 2.491.100.179.560,00 

Bahwa total nilai aset dan/atau nilai penjualan 3 tahun 

terakhirdari PT Prima Top Boga  yang dinyatakan dalam rupiah 

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

PT Prima Top Boga tahun 2015-2017 

Tahun 

2016 2017 

23.042.240.461,00 47.600.747.548,00 

18.349.831.984,00 42.598.166.262,00 

pasal 5 ayat (4) PP Nomor 57 Tahun 2010, 

Nilai aset dan/atau nilai penjualan sebagaimana dimaksud pada 

ayat (2) dihitung berdasarkan penjumlahan nilai aset dan/atau 

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

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 

Dalam hal salah satu pihak yang melakukan Penggabungan, 

eburan, dan Pengambilalihan memiliki perbedaan yang 

penjualan dan/atau nilai aset tahun 

terakhir dengan nilai penjualan dan/atau aset tahun 

tiga puluh 

dan/atau asetnya dihitung 

) 

sebagaimana diatur dalam Peraturan Komisi 

  

3 tahun terakhir 

sebagai 

  

 

 

tahun 

terakhirdari PT Prima Top Boga  yang dinyatakan dalam rupiah 

  

 

Nomor 57 Tahun 2010, 

Nilai aset dan/atau nilai penjualan sebagaimana dimaksud pada 

ai aset dan/atau 

  

Badan Usaha hasil Penggabungan, atau Badan Usaha hasil 

Peleburan, atau Badan Usaha yang mengambilalih saham 

  

g 

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.

4.13. Bahwa jika mengacu pada pasal 5 

2010

penjualan dihitung dari aset dan/atau penjualan Terlapor dan 

PT Prima Top Boga ;

4.14. Bahwa perbedaan antara nilai penjualan dan/atau nilai aset 

tahun terakhir dengan nilai penjualan dan/atau aset tahun 

sebe

puluh persen

berikut

Tabel 3.

 

4.15. Bahwa perbedaan antara

tahun terakhir dengan nilai penjualan dan/atau aset tahun 

sebelumnya signifikan (terdapat selisih lebih besar dari 30%) 

dari 

Tabel 

2016

4.16. Bahwa dengan signifikannya perbedaan antara nilai penjualan 

dan/atau nilai aset tahun terakhir dengan nilai penjualan 

dan/atau 

diambilalih, maka nilai penjualan dan/atau asetnya dihi

berdasarkan rata rata nilai penjualan dan/atau aset 3 (tiga) 

tahun terakhir;

4.17. Bahwa rata

terakhir dari badan u

Tabel 

 

4.18. Bahwa PT

merupakan 
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Usaha yang mengambilalih saham perusahaan lain dan 

Badan Usaha yang diambilalih.

Bahwa jika mengacu pada pasal 5 

2010 huruf b, maka penjumlahan nilai aset dan

penjualan dihitung dari aset dan/atau penjualan Terlapor dan 

PT Prima Top Boga ; --------------------------------

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%

puluh persen)) dari badan usaha pengambilalih 

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

Tabel 3. Perbedaan penjualan dan aset 

Aset Penjualan

56,17% 

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 PT Prima Top Boga; --------------------------------

Tabel 4. Perbedaan penjualan dan aset 

2016-2017 

Aset Penjualan

106,58% 

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 dihi

berdasarkan rata rata nilai penjualan dan/atau aset 3 (tiga) 

tahun terakhir; --------------------------------

Bahwa rata-rata nilai penjualan dan/atau as

terakhir dari badan usaha pengambil

Tabel 5. Penjualan dan Aset Terlapor

Aset (Rp) 3.395.179

Bahwa PT Prima Top Boga sebagai perusahaan yang diambilalih 

merupakan perusahaan yang baru didirikan pada tanggal 

SALINAN 

Usaha yang mengambilalih saham perusahaan lain dan 

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

Bahwa jika mengacu pada pasal 5 ayat (4) PP Nomor 57 Tahun 

maka penjumlahan nilai aset dan/atau nilai 

penjualan dihitung dari aset dan/atau penjualan Terlapor dan 

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

Bahwa perbedaan antara nilai penjualan dan/atau nilai aset 

tahun terakhir dengan nilai penjualan dan/atau aset tahun 

lumnya signifikan (terdapat selisih lebih besar dari 30% (tiga 

) dari badan usaha pengambilalih (Terlapor) sebagai 

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

Perbedaan penjualan dan aset Terlapor Tahun 2016-2017 

Penjualan 

-1,22 % 

nilai penjualan dan/atau nilai aset 

tahun terakhir dengan nilai penjualan dan/atau aset tahun 

sebelumnya signifikan (terdapat selisih lebih besar dari 30%) 

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

. Perbedaan penjualan dan aset PT Prima Top Boga tahun 

Penjualan 

132,14% 

Bahwa dengan signifikannya perbedaan antara nilai penjualan 

dan/atau nilai aset tahun terakhir dengan nilai penjualan 

sebelumnya dari perusahaan yang 

diambilalih, maka nilai penjualan dan/atau asetnya dihitung 

berdasarkan rata rata nilai penjualan dan/atau aset 3 (tiga) 

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

nilai penjualan dan/atau aset 3 (tiga) tahun 

engambilalih adalah; ------------------- 

Terlapor rata-rata tahun 2015-2017 

179.401.721,00 

sebagai perusahaan yang diambilalih 

yang baru didirikan pada tanggal 6 

Usaha yang mengambilalih saham perusahaan lain dan 

  

Nomor 57 Tahun 

atau nilai 

penjualan dihitung dari aset dan/atau penjualan Terlapor dan 

  

Bahwa perbedaan antara nilai penjualan dan/atau nilai aset 

tahun terakhir dengan nilai penjualan dan/atau aset tahun 

tiga 

(Terlapor) sebagai 

  

 

nilai penjualan dan/atau nilai aset 

tahun terakhir dengan nilai penjualan dan/atau aset tahun 

sebelumnya signifikan (terdapat selisih lebih besar dari 30%) 

  

tahun 

Bahwa dengan signifikannya perbedaan antara nilai penjualan 

dan/atau nilai aset tahun terakhir dengan nilai penjualan 

sebelumnya dari perusahaan yang 

tung 

berdasarkan rata rata nilai penjualan dan/atau aset 3 (tiga) 

  

et 3 (tiga) tahun 

  

sebagai perusahaan yang diambilalih 

6 



Maret 2014

aset dan penjualan diperhitungkan sejak tahun

dengan tahun terakhir yaitu tahun 

4.19. Bahwa nilai gabungan penjualan dan/atau aset hasil 

Pengambilalihan 

penjualan dan/atau nilai a

tahun terakhir dengan nilai p

rata 3 tahun terakhir dari badan usaha yang diambilalih 

Tabel 

Boga

Batasan Nilai 

Aset 3.395.179.401.721,00

Penjualan 2.491.100.179.560,00

5. Tentang Keterlambatan

5.1. Bahwa Pasal 5 ayat (1) 

mengenai waktu pemberitahuan dimana Penggabungan Badan

Usaha, 

perusahaan lain yang berakibat nilai aset dan/atau nilai 

penjualannya melebihi jumlah tertentu wajib diberitahukan 

secara tertulis kepada Komisi paling lama 30 (

kerja sejak tanggal 

Penggabungan Badan Usaha, Peleburan Bad

Pengambilalihan Saham

5.2. Bahwa pelaku usaha harus melakukan pemberitahuan paling 

lambat 30 (

Peleburan, dan Pengambi

yuridis 

Tahun 2013.

5.3. Bahwa tanggal Penggabungan, Peleburan, dan Pengambilalihan 

telah berlaku efektif secara yuridis untuk badan usaha yang 

berbentuk Perseroan Terbatas,

Pasal 133 

adalah (Peraturan Komisi Nomor 2 Tahun 2013):

5.3.1.
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Maret 2014, oleh karena itu penghitungan rata

aset dan penjualan diperhitungkan sejak tahun

dengan tahun terakhir yaitu tahun 

Bahwa nilai gabungan penjualan dan/atau aset hasil 

Pengambilalihan yang dihitung berdasarkan penjumlahan n

penjualan dan/atau nilai aset dari badan usaha pengambilalih 

tahun terakhir dengan nilai penjualan dan/atau nilai aset rata

rata 3 tahun terakhir dari badan usaha yang diambilalih 

Tabel 6. Gabungan Penjualan dan A

Boga 

Terlapor PT Prima Top Boga

3.395.179.401.721,00 23.547.662.670,

2.491.100.179.560,00 20.315.999.415,00

Keterlambatan Pemberitahuan

Bahwa Pasal 5 ayat (1) PP Nomor

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 (

kerja sejak tanggal telah berlaku efektif secara yuridis 

Penggabungan Badan Usaha, Peleburan Bad

Pengambilalihan Saham Perusahaan.

Bahwa pelaku usaha harus melakukan pemberitahuan paling 

lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal Penggabungan, 

Peleburan, dan Pengambilalihan telah berlaku efektif secara 

yuridis sebagaimana diatur dalam 

Tahun 2013. --------------------------------

Bahwa tanggal Penggabungan, Peleburan, dan Pengambilalihan 

telah berlaku efektif secara yuridis untuk badan usaha yang 

berbentuk Perseroan Terbatas, sesuai dengan ketentuan dalam 

Pasal 133 UU Nomor 40 Tahun 2007 pada bagian penjelasan 

adalah (Peraturan Komisi Nomor 2 Tahun 2013):

5.3.1. Tanggal Persetujuan Menteri atas Perubahan Anggaran 

Dasar dalam terjadi Penggabungan;

SALINAN 

itu penghitungan rata-rata dari nilai 

aset dan penjualan diperhitungkan sejak tahun 2016 sampai 

dengan tahun terakhir yaitu tahun 2017;  --------------------------- 

Bahwa nilai gabungan penjualan dan/atau aset hasil 

berdasarkan penjumlahan nilai 

set dari badan usaha pengambilalih 

enjualan dan/atau nilai aset rata-

rata 3 tahun terakhir dari badan usaha yang diambilalih adalah: 

Aset Terlapor dan PT Prima Top 

PT Prima Top Boga Total 

23.547.662.670,00 3.418.727.064.391,00 

20.315.999.415,00 2.511.416.178.975,00 

Pemberitahuan Kepada Komisi ---------------- 

mor 57 Tahun 2010 mengatur

mengenai waktu pemberitahuan dimana Penggabungan 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 

telah berlaku efektif secara yuridis 

Penggabungan Badan Usaha, Peleburan Badan Usaha, 

Perusahaan. --------------------------------- 

Bahwa pelaku usaha harus melakukan pemberitahuan paling 

) hari sejak tanggal Penggabungan, 

lalihan telah berlaku efektif secara 

sebagaimana diatur dalam Peraturan Komisi Nomor 2 

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

Bahwa tanggal Penggabungan, Peleburan, dan Pengambilalihan 

telah berlaku efektif secara yuridis untuk badan usaha yang 

sesuai dengan ketentuan dalam 

Nomor 40 Tahun 2007 pada bagian penjelasan 

adalah (Peraturan Komisi Nomor 2 Tahun 2013): ------------------- 

Tanggal Persetujuan Menteri atas Perubahan Anggaran 

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

rata dari nilai 

sampai 

  

Bahwa nilai gabungan penjualan dan/atau aset hasil 

ilai 

set dari badan usaha pengambilalih 

-

adalah:  

dan PT Prima Top 

 

 

  

mengatur 

mengenai waktu pemberitahuan dimana Penggabungan Badan 

Usaha, atau Pengambilalihan Saham 

perusahaan lain yang berakibat nilai aset dan/atau nilai 

penjualannya melebihi jumlah tertentu wajib diberitahukan 

) hari 

telah berlaku efektif secara yuridis 

an Usaha, 

  

Bahwa pelaku usaha harus melakukan pemberitahuan paling 

) hari sejak tanggal Penggabungan, 

lalihan telah berlaku efektif secara 

Peraturan Komisi Nomor 2 

  

Bahwa tanggal Penggabungan, Peleburan, dan Pengambilalihan 

telah berlaku efektif secara yuridis untuk badan usaha yang 

sesuai dengan ketentuan dalam 

Nomor 40 Tahun 2007 pada bagian penjelasan 

  

Tanggal Persetujuan Menteri atas Perubahan Anggaran 

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



5.3.2.

5.3.3.

5.4. Bahwa jika salah satu pihak yang melakukan Penggabungan, 

Peleburan, dan Pengambilalihan adalah perseroan terbatas dan 

pihak lain adalah perusahaan non

pemberitahuan dilakukan paling lambat 30 (

sejak tanggal ditandatanganinya pengesahan Penggabungan, 

Peleburan, dan Pengambilalihan oleh para pihak. Adapun 

tanggal pengesahaan adalah tanggal efektif suatu badan usaha 

bergabung, melebur dan beralihnya kepemilikan 

perusahaan yang diambilalih 

Peraturan Komisi Nomor 2 Tahun 2013

5.5. Bahwa 

persetujuan 

Hukum dan 

Februari 2018, berdasarkan keputu

HAM nomor AHU

Perubahan

Boga, yang juga menyangkut perubahan pemegang saham PT 

Prima Top Boga

5.6. Bahwa berdasarkan 

Nomor: AHU

Anggaran Dasar 

pengambilalihan saham perusahaan

Terlapor

2018

5.7. Bahwa berdasarkan 

tertanggal 7 Maret 2018,

untuk melakukan Pemberitahuan kepada Komisi atas 

Pengambilalihan Saham (Akusisi) 
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5.3.2. Tanggal Pemberitahuan diterima Ment

hal terjadi Perubahaan Anggaran Dasar sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 21 ayat (3) 

2007 maupun yang tidak disertai Perubah

Dasar; dan --------------------------------

5.3.3. Tanggal Pengesahaan Menteri atas Akta Pendirian 

Perseroan Terbatas dalam hal 

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 (

ejak tanggal ditandatanganinya pengesahan Penggabungan, 

Peleburan, dan Pengambilalihan oleh para pihak. Adapun 

tanggal pengesahaan adalah tanggal efektif suatu badan usaha 

bergabung, melebur dan beralihnya kepemilikan 

perusahaan yang diambilalih 

Peraturan Komisi Nomor 2 Tahun 2013

Bahwa PT Prima Top Boga telah melakukan permohonan 

persetujuan perubahan anggaran dasarnya kepada Menteri 

Hukum dan HAM dan mendapatkan keputusan pada tanggal 9 

Februari 2018, berdasarkan keputu

HAM nomor AHU-0003152.AH.01.02 tentang persetujuan 

Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas PT Prima Top 

Boga, yang juga menyangkut perubahan pemegang saham PT 

Prima Top Boga (vide bukti C20); --------------------------------

Bahwa berdasarkan Keputusan M

Nomor: AHU-0003152.AH.01.02 Tentang Persetujuan

Anggaran Dasar PT Prima Top Boga

engambilalihan saham perusahaan

Terlapor berlaku efektif secara yuridis pada tanggal 

2018 (vide bukti C6);  --------------------------------

Bahwa berdasarkan Surat Nomor 

tertanggal 7 Maret 2018, Komisi telah mengingatkan Terlapor 

untuk melakukan Pemberitahuan kepada Komisi atas 

Pengambilalihan Saham (Akusisi) PT Prima Top Boga

SALINAN 

Tanggal Pemberitahuan diterima Menteri baik dalam 

hal terjadi Perubahaan Anggaran Dasar sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 21 ayat (3) UU Nomor 40 Tahun 

pun yang tidak disertai Perubahan Anggaran 

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

Tanggal Pengesahaan Menteri atas Akta Pendirian 

Perseroan Terbatas dalam hal terjadi Peleburan. ---------

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) hari 

ejak 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 

perusahaan yang diambilalih sebagaimana diatur dalam 

Peraturan Komisi Nomor 2 Tahun 2013; ------------------------------ 

PT Prima Top Boga telah melakukan permohonan 

anggaran dasarnya kepada Menteri 

dan mendapatkan keputusan pada tanggal 9 

Februari 2018, berdasarkan keputusan Menteri Hukum dan 

0003152.AH.01.02 tentang persetujuan 

Anggaran Dasar Perseroan Terbatas PT Prima Top 

Boga, yang juga menyangkut perubahan pemegang saham PT 

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

Keputusan Menteri Hukum dan HAM

0003152.AH.01.02 Tentang Persetujuan Perubahan 

Prima Top Boga, diketahui bahwa 

engambilalihan saham perusahaan PT Prima Top Boga oleh 

berlaku efektif secara yuridis pada tanggal 9 Februari 

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

Nomor 116/DC.2/S/III/2018

Komisi telah mengingatkan Terlapor 

untuk melakukan Pemberitahuan kepada Komisi atas 

PT Prima Top Boga; ------------- 

eri baik dalam 

hal terjadi Perubahaan Anggaran Dasar sebagaimana 

Nomor 40 Tahun 

an Anggaran 

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

Tanggal Pengesahaan Menteri atas Akta Pendirian 

---------  

Bahwa jika salah satu pihak yang melakukan Penggabungan, 

Peleburan, dan Pengambilalihan adalah perseroan terbatas dan 

perseroan terbatas, maka 

) hari 

ejak tanggal ditandatanganinya pengesahan Penggabungan, 

Peleburan, dan Pengambilalihan oleh para pihak. Adapun 

tanggal pengesahaan adalah tanggal efektif suatu badan usaha 

di 

ebagaimana diatur dalam 

  

PT Prima Top Boga telah melakukan permohonan 

anggaran dasarnya kepada Menteri 

dan mendapatkan keputusan pada tanggal 9 

san Menteri Hukum dan 

0003152.AH.01.02 tentang persetujuan 

Anggaran Dasar Perseroan Terbatas PT Prima Top 

Boga, yang juga menyangkut perubahan pemegang saham PT 

  

HAM 

Perubahan 

, diketahui bahwa 

oleh 

9 Februari 

  

116/DC.2/S/III/2018 

Komisi telah mengingatkan Terlapor 

untuk melakukan Pemberitahuan kepada Komisi atas 

  



5.8. Bahwa atas surat dari Direktorat Mer

tersebut, 

pemberitahuan pengambilalihan saham secara resmi kepada 

Komisi

5.9. Bahwa 

pengambi

seharusnya diberitahukan kepada Komisi paling lambat pada 

tanggal 

5.10. Bahwa sebag

tanggal 

5.11. Bahwa penghitungan 30 (

Keputusan Bersama Menteri Agama, Menteri 

dan 

Birokrasi Republik Indonesia

256 Tahun 2017 dan Nomor 01/SKB/MENPAN

Tentang Hari Libur Nasional dan Cuti Bersama Tahun 2018;

5.12. Bahwa 

Komisi

5.13. ahwa

Saham (Akuisisi) 

digambarkan dalam bagan sebagai berikut:

Gambar 2

Boga oleh 

 

 

 

a 

 

 

 

6. Tentang Perhitungan Tanggal Efektif Yuridis atas Kewajiban 

Pemberitahuan Pengambilalihan 

Bahwa sebelum memutus,

adanya fakta

sebagaimana diuraikan di bawah ini:

AKUISISI 
 

24 Januari  
2018 

EFEKTIF 
YURIDIS

9 Februari

 
 
 
 

- 90 - 
 

Bahwa atas surat dari Direktorat Mer

tersebut, Terlapor kemudian baru 

pemberitahuan pengambilalihan saham secara resmi kepada 

omisi pada tanggal 29 Maret 2018

Bahwa berdasarkan penghitungan hari kalender, pemberitahuan 

pengambilalihan saham perusahaan 

seharusnya diberitahukan kepada Komisi paling lambat pada 

tanggal 23 Maret 2018 (vide bukti I2)

Bahwa sebagai catatan terdapat hari libur/

tanggal 16 Februari 2018; --------------------------------

Bahwa penghitungan 30 (tiga puluh

Keputusan Bersama Menteri Agama, Menteri 

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;

Bahwa Terlapor terlambat melakukan pemberitahuan kepada 

Komisi selama 4 (empat) hari kerja; 

ahwa keterlambatan pemberitahuan 

Saham (Akuisisi) PT Prima Top Boga

digambarkan dalam bagan sebagai berikut:

Gambar 2. Keterlambatan Pemberitahuan Akuisisi PT Prima Top 

Boga oleh Terlapor 

Tentang Perhitungan Tanggal Efektif Yuridis atas Kewajiban 

Pemberitahuan Pengambilalihan  --------------------------------

Bahwa sebelum memutus, Majelis Komisi perlu mempertimbangkan 

adanya fakta-fakta lain yang terdapat dalam fakta persidangan 

sebagaimana diuraikan di bawah ini: --------------------------------

KETERLAMBATAN 4 HARI KERJA

EFEKTIF 
YURIDIS 

9 Februari 
2018 

SURAT 
HIMBAUAN 

KPPU 
7 Maret  

2018 

SALINAN 

Bahwa atas surat dari Direktorat Merger tertanggal 7 Maret 2018 

kemudian baru menyampaikan 

pemberitahuan pengambilalihan saham secara resmi kepada 

29 Maret 2018 (vide bukti C16, C17); -------- 

penghitungan hari kalender, pemberitahuan 

lalihan saham perusahaan PT Prima Top Boga  

seharusnya diberitahukan kepada Komisi paling lambat pada 

bukti I2); --------------------------------- 

ai catatan terdapat hari libur/tanggal merah pada 

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

a puluh) hari kerja didasarkan pada 

Keputusan Bersama Menteri Agama, Menteri Ketenagakerjaan, 

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi 

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; ----- 

terlambat melakukan pemberitahuan kepada 

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

keterlambatan pemberitahuan dalam Pengambilalihan 

PT Prima Top Boga oleh Terlapor dapat 

digambarkan dalam bagan sebagai berikut: -------------------------- 

Keterlambatan Pemberitahuan Akuisisi PT Prima Top 

Tentang Perhitungan Tanggal Efektif Yuridis atas Kewajiban 

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

Majelis Komisi perlu mempertimbangkan 

fakta lain yang terdapat dalam fakta persidangan 

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

 

KETERLAMBATAN 4 HARI KERJA 

WAJIB 
LAPOR 
KPPU 

23 Maret  
2018 

Pemberitahuan 
Resmi KPPU

29 Maret 2018

7 Maret 2018 

menyampaikan 

pemberitahuan pengambilalihan saham secara resmi kepada 

  

penghitungan hari kalender, pemberitahuan 

PT Prima Top Boga  

seharusnya diberitahukan kepada Komisi paling lambat pada 

  

tanggal merah pada 

  

) hari kerja didasarkan pada 

, 

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi 

Nomor 707 Tahun 2017, Nomor 

RB/09/2017 

  

terlambat melakukan pemberitahuan kepada 

  

dalam Pengambilalihan 

dapat 

  

Keterlambatan Pemberitahuan Akuisisi PT Prima Top 

Tentang Perhitungan Tanggal Efektif Yuridis atas Kewajiban 

  

Majelis Komisi perlu mempertimbangkan 

fakta lain yang terdapat dalam fakta persidangan 

  

Pemberitahuan  
Resmi KPPU 

29 Maret 2018 



6.1. Bahwa Majelis Komisi 

atas Laporan Keterlambatan Pemberitahuan pada Sidang Majelis

Komisi II Pemeriksaan Pendahuluan tanggal 29 Oktober 2018

Majelis Komisi 

Sidang Majelis Komisi Pemeriksaan La

November 2018.

menyatakan 

Asing

Hukum dan HAM

dahulu dari 

terkait perubahan susunan pemegang sahamnya. Tanpa 

Persetujuan dari 

Prima Top Boga

berlaku efektif secara yuridis. 

mendapatkan persetujuan dari BKPM sebagaimana terdapat 

dalam surat Pendaftaran 

pada 

tersebut merupakan bagian yang tidak terpisahkan atas izin 

prinsip Nomor 227/1/IP/PMA/2014 tanggal 27 Januari 2014 

perubahan terakhir nomor 3758/1/IP

Oktober 2017;

6.2. Bahwa 

dan keterangan Ahli Hukum Persaingan Usaha 

Afriana, S.H., M.H.)

Tahun 2007 yang mengatur

ketika mendapat perse

ditetapkan dalam ketetapan persetujuan Menteri Hukum dan 

HAM atau ketika perubahan 

kepada Menteri Hukum dan HAM

6.3. Bahwa 

dan keterang

menyatakan

karena tugas BKPM memberikan pelayanan perizinan PMA

BKPM tidak mengatur terkait efektif yuridis akuisisi

6.4. Bahwa 

Tahun 2007
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Bahwa Majelis Komisi telah mempelajari

atas Laporan Keterlambatan Pemberitahuan pada Sidang Majelis

Komisi II Pemeriksaan Pendahuluan tanggal 29 Oktober 2018

Majelis Komisi juga mempelajari

Sidang Majelis Komisi Pemeriksaan La

November 2018. Tanggapan dan Kesimpulan Terlapor

menyatakan PT Prima Top Boga

Asing (PMA) walaupun telah memperoleh persetujuan 

Hukum dan HAM, wajib untuk mendapat

dahulu dari BKPM atas adanya perubahan pendaftaran 

terkait perubahan susunan pemegang sahamnya. Tanpa 

Persetujuan dari BKPM tersebut, pengambilalihan saham 

Prima Top Boga oleh Terlapor tidak dapat dinyatakan telah 

berlaku efektif secara yuridis. 

mendapatkan persetujuan dari BKPM sebagaimana terdapat 

dalam surat Pendaftaran PMA Nomor 469/1/PI_PB/P

pada tanggal 1 Maret 2018. Pendaftaran Penanaman Modal 

ersebut merupakan bagian yang tidak terpisahkan atas izin 

rinsip Nomor 227/1/IP/PMA/2014 tanggal 27 Januari 2014 

erubahan terakhir nomor 3758/1/IP

Oktober 2017; --------------------------------

ahwa Majelis Komisi menilai berdasarkan fakta persidangan 

dan keterangan Ahli Hukum Persaingan Usaha 

Afriana, S.H., M.H.) menyatakan perihal 

Tahun 2007 yang mengatur bahwa tanggal efektif yuridis

ketika mendapat persetujuan dari 

ditetapkan dalam ketetapan persetujuan Menteri Hukum dan 

HAM atau ketika perubahan Anggaran Dasar

kepada Menteri Hukum dan HAM; 

Bahwa Majelis Komisi menilai berdasarkan fakta persidangan 

dan keterangan Ahli BKPM 

menyatakan Peraturan BKPM tidak mengatur efektif yuridis, 

karena tugas BKPM memberikan pelayanan perizinan PMA

BKPM tidak mengatur terkait efektif yuridis akuisisi

Bahwa Majelis Komisi menilai efektif yuridis dala

Tahun 2007 dinyatakan dalam Pasal 23 ayat 1: 

SALINAN 

telah mempelajari Tanggapan Terlapor 

atas Laporan Keterlambatan Pemberitahuan pada Sidang Majelis

Komisi II Pemeriksaan Pendahuluan tanggal 29 Oktober 2018.

juga mempelajari Kesimpulan Terlapor pada 

Sidang Majelis Komisi Pemeriksaan Lanjutan tanggal 19 

Tanggapan dan Kesimpulan Terlapor

Prima Top Boga sebagai Perusahaan Modal 

walaupun telah memperoleh persetujuan Menteri 

, wajib untuk mendapatkan persetujuan lebih 

atas adanya perubahan pendaftaran PMA

terkait perubahan susunan pemegang sahamnya. Tanpa 

BKPM tersebut, pengambilalihan saham PT

erlapor tidak dapat dinyatakan telah 

berlaku efektif secara yuridis. PT Prima Top Boga telah 

mendapatkan persetujuan dari BKPM sebagaimana terdapat 

Nomor 469/1/PI_PB/PMA/2018 

Pendaftaran Penanaman Modal 

ersebut merupakan bagian yang tidak terpisahkan atas izin 

rinsip Nomor 227/1/IP/PMA/2014 tanggal 27 Januari 2014 jo.

erubahan terakhir nomor 3758/1/IP-PB/PMA/2017 tanggal 17 

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

berdasarkan fakta persidangan 

dan keterangan Ahli Hukum Persaingan Usaha (Dr. Anita 

menyatakan perihal Pasal 26 UU Nomor 40 

bahwa tanggal efektif yuridis, yaitu

tujuan dari Menteri Hukum dan HAM dan 

ditetapkan dalam ketetapan persetujuan Menteri Hukum dan 

Anggaran Dasar itu diberitahukan 

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

berdasarkan fakta persidangan 

an Ahli BKPM (Dr. Riyatno, S.H., LL.M.)

Peraturan BKPM tidak mengatur efektif yuridis, 

karena tugas BKPM memberikan pelayanan perizinan PMA.

BKPM tidak mengatur terkait efektif yuridis akuisisi; -------------- 

efektif yuridis dalam UU Nomor 40 

dinyatakan dalam Pasal 23 ayat 1: “perubahan 

Tanggapan Terlapor 

atas Laporan Keterlambatan Pemberitahuan pada Sidang Majelis 

. 

Kesimpulan Terlapor pada 

njutan tanggal 19 

Tanggapan dan Kesimpulan Terlapor 

Modal 

Menteri 

persetujuan lebih 

PMA 

terkait perubahan susunan pemegang sahamnya. Tanpa 

PT 

erlapor tidak dapat dinyatakan telah 

telah 

mendapatkan persetujuan dari BKPM sebagaimana terdapat 

MA/2018 

Pendaftaran Penanaman Modal 

ersebut merupakan bagian yang tidak terpisahkan atas izin 

jo. 

PB/PMA/2017 tanggal 17 

  

berdasarkan fakta persidangan 

(Dr. Anita 

UU Nomor 40 

, yaitu 

Menteri Hukum dan HAM dan 

ditetapkan dalam ketetapan persetujuan Menteri Hukum dan 

itu diberitahukan 

  

berdasarkan fakta persidangan 

(Dr. Riyatno, S.H., LL.M.) 

Peraturan BKPM tidak mengatur efektif yuridis, 

. 

  

Nomor 40 

“perubahan 



anggaran dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2) 

mulai berlaku sejak tanggal diterbitkannya Keputusan Menteri 

mengenai

Pasal 23 ayat (2

dimaksud dalam Pasal 21 ayat (3), mulai berlaku sejak tanggal 

diterbitkannya surat penerimaan pemberitahuan perubahan 

anggaran dasar oleh Menteri.”

Pasal 26 UU Nom

yang di

berlaku sejak tanggal:

a. Persetujuan Menteri;

b. Kemudian ditetapkan

c. Pemberitahuan perubahan 

atau tanggal kemudian yang ditetapkan dalam akta 

penggabungan atau akta pengambilalihan”

6.5. Bahwa Majelis Komisi menilai kewenangan BKPM tidak 

berkaitan dengan 

melainkan teknis mengenai tata cara perizinan dan fasilitas 

penanaman modal bagi PMA. K

PMA

untuk p

Jenderal Administrasi Hukum Umum

HAM

pengambilalihan

40 Tahun 2007 

Peraturan BKPM

6.6. Bahwa 

efektif yuridis

Prima Top Bog

AHU./AH.01.03

Hukum dan HAM

menyampaikan 

(akuisisi) 

berdasarkan PP Nomor 57 Tahun 2010 

puluh) hari kerja sejak tanggal telah berlaku efektif secara 

yuridis
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anggaran dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2) 

mulai berlaku sejak tanggal diterbitkannya Keputusan Menteri 

mengenai persetujuan perubahan anggaran dasar.

Pasal 23 ayat (2): “perubahan anggaran dasar sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 21 ayat (3), mulai berlaku sejak tanggal 

diterbitkannya surat penerimaan pemberitahuan perubahan 

anggaran dasar oleh Menteri.” --------------------------------

Pasal 26 UU Nomor 40 Tahun 2007

yang dilakukan dalam rangka penggabungan/pengambilalihan 

berlaku sejak tanggal: --------------------------------

Persetujuan Menteri; --------------------------------

Kemudian ditetapkan dalam Persetujuan Menteri; atau 

Pemberitahuan perubahan anggaran dasar diterima Menteri, 

atau tanggal kemudian yang ditetapkan dalam akta 

penggabungan atau akta pengambilalihan”

Bahwa Majelis Komisi menilai kewenangan BKPM tidak 

berkaitan dengan pengambilalihan saham (

melainkan teknis mengenai tata cara perizinan dan fasilitas 

penanaman modal bagi PMA. Kewenangan BKPM

PMA bertujuan untuk pencatatan modal di BKPM. 

untuk proses pengambilalihan saham 

Jenderal Administrasi Hukum Umum

HAM dan tidak melibatkan BKPM

pengambilalihan saham (akuisisi) hanya diatur dalam UU 

40 Tahun 2007 dan PP Nomor 57 Tahun 2010

Peraturan BKPM; --------------------------------

Bahwa dengan demikian, Majelis Komisi menilai bahwa tanggal 

efektif yuridis ditentukan dari SK perubahan anggaran dasar 

Prima Top Boga pada tanggal 

AHU./AH.01.03-0061708 yang dikeluarkan oleh Kementerian 

Hukum dan HAM. Pada tanggal 29 Maret 2018

menyampaikan pemberitahuan pengambilalihan saham 

(akuisisi) secara resmi kepada Komisi

erdasarkan PP Nomor 57 Tahun 2010 

puluh) hari kerja sejak tanggal telah berlaku efektif secara 

yuridis, sehingga batas akhir notifikasi jatuh pada tanggal 23 

SALINAN 

anggaran dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2) 

mulai berlaku sejak tanggal diterbitkannya Keputusan Menteri 

persetujuan perubahan anggaran dasar.” ----------------- 

“perubahan anggaran dasar sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 21 ayat (3), mulai berlaku sejak tanggal 

diterbitkannya surat penerimaan pemberitahuan perubahan 

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

or 40 Tahun 2007: “perubahan anggaran dasar 

lakukan dalam rangka penggabungan/pengambilalihan 

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

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

dalam Persetujuan Menteri; atau  ------------ 

anggaran dasar diterima Menteri, 

atau tanggal kemudian yang ditetapkan dalam akta 

penggabungan atau akta pengambilalihan”.  --------------------- 

Bahwa Majelis Komisi menilai kewenangan BKPM tidak 

pengambilalihan saham (akuisisi) perusahaan 

melainkan teknis mengenai tata cara perizinan dan fasilitas 

ewenangan BKPM terkait dengan 

bertujuan untuk pencatatan modal di BKPM. Sementara 

roses pengambilalihan saham berada pada Direktorat 

Jenderal Administrasi Hukum Umum, Kementerian Hukum dan 

dan tidak melibatkan BKPM. Tanggal efektif yuridis 

hanya diatur dalam UU Nomor 

PP Nomor 57 Tahun 2010, dan bukan pada 

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

dengan demikian, Majelis Komisi menilai bahwa tanggal 

dari SK perubahan anggaran dasar PT 

pada tanggal 9 Februari 2018 Nomor 

yang dikeluarkan oleh Kementerian 

. Pada tanggal 29 Maret 2018 Terlapor

pemberitahuan pengambilalihan saham 

Komisi. Majelis Komisi menilai 

erdasarkan PP Nomor 57 Tahun 2010 menyatakan 30 (tiga 

puluh) hari kerja sejak tanggal telah berlaku efektif secara 

sehingga batas akhir notifikasi jatuh pada tanggal 23 

anggaran dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2) 

mulai berlaku sejak tanggal diterbitkannya Keputusan Menteri 

  

“perubahan anggaran dasar sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 21 ayat (3), mulai berlaku sejak tanggal 

diterbitkannya surat penerimaan pemberitahuan perubahan 

 

“perubahan anggaran dasar 

lakukan dalam rangka penggabungan/pengambilalihan 

 

 

 

anggaran dasar diterima Menteri, 

atau tanggal kemudian yang ditetapkan dalam akta 

 

Bahwa Majelis Komisi menilai kewenangan BKPM tidak 

perusahaan 

melainkan teknis mengenai tata cara perizinan dan fasilitas 

terkait dengan 

Sementara 

Direktorat 

terian Hukum dan 

Tanggal efektif yuridis 

Nomor 

, dan bukan pada 

  

dengan demikian, Majelis Komisi menilai bahwa tanggal 

PT 

Nomor 

yang dikeluarkan oleh Kementerian 

erlapor 

pemberitahuan pengambilalihan saham 

menilai 

30 (tiga 

puluh) hari kerja sejak tanggal telah berlaku efektif secara 

sehingga batas akhir notifikasi jatuh pada tanggal 23 



Maret 2018. Berdasarkan hal tersebut, Majelis Komisi menilai 

terdapat keterlam

7. Tentang Pemenuhan

Pasal 5 PP 

Menimbang bahwa Pasal 29 

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

(1) “Penggabungan atau Peleburan badan Usaha, atau 

pengambilaliha

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 pengambilali

(2) “Ketentuan

serta tata cara 

ayat (1) diatur dalam Peraturan Pemerintah.

Bahwa unsur Pasal 29 

7.1. Unsur 

Pasal 

7.1.1.

7.1.2.

7.1.3.

7.1.4.
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Maret 2018. Berdasarkan hal tersebut, Majelis Komisi menilai 

terdapat keterlambatan selama 4 (empat) hari. 

Pemenuhan Unsur Pasal 29 UU

PP Nomor 57 Tahun 2010 --------------------------------

Menimbang bahwa Pasal 29 UU Nomor 5 Tahun 1999 

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

“Penggabungan atau Peleburan badan Usaha, atau 

pengambilalihan saham sebagaimana dimaksud dalam pasal 28 

yang berakibat nilai asset dan atau nilai penjualannya melebihi 

jumlah tertentu, wajib memberitahukan kepada Komisi selambat

lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal penggabungan, 

peleburan, atau pengambilalihan tersebut”

Ketentuan tentang penetapan nilai aset dan atau nilai penjualan 

serta tata cara pemberitahuan sebagaimana dimaksud dalam 

ayat (1) diatur dalam Peraturan Pemerintah.

Bahwa unsur Pasal 29 UU Nomor 5 Tahun 1999

Unsur Pengambilalihan Saham sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 28 UU Nomor 5 Tahun 1999 

7.1.1. Bahwa Pasal 28 ayat (2) menyatakan

dilarang melakukan pengambilalihan saham 

perusahaan lain apabila tindakan tersebut dapat 

mengakibatkan terjadinya praktek mon

persaingan usaha tidak sehat

7.1.2. 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”.

7.1.3. Bahwa yang dimaksud 

PP Nomor 57 Tahun 2010

7.1.4. Bahwa yang dimaksud dengan pengambilalihan 

berdasarkan Pasal 1 ayat 3 

adalah “perbuatan hukum

usaha untuk mengambilalih saham badan usaha yang 

SALINAN 

Maret 2018. Berdasarkan hal tersebut, Majelis Komisi menilai 

batan selama 4 (empat) hari.  --------------------- 

UU Nomor 5 Tahun 1999 jo. 

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

Nomor 5 Tahun 1999 adalah sebagai 

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

“Penggabungan atau Peleburan badan Usaha, atau 

n 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, 

han tersebut” ------------------------------------

penetapan nilai aset dan atau nilai penjualan 

sebagaimana dimaksud dalam 

ayat (1) diatur dalam Peraturan Pemerintah. ---------------------------------

Nomor 5 Tahun 1999 adalah sebagai berikut:

Saham sebagaimana dimaksud dalam 

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

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 tidak sehat”. ------------------------------

Bahwa pasal 28 ayat (3) menyatakan “Ketentuan lebih 

lanjut mengenai penggabungan atau peleburan badan 

usaha yang dilarang sebagaimana dimaksud dalam 

ayat (1), dan ketentuan mengenai pengambilalihan 

ahaan sebagaimana dimaksud dalam ayat 

(2) diatur dalam peraturan pemerintah”. -------------------------

Bahwa yang dimaksud Peraturan Pemerintah adalah 

Nomor 57 Tahun 2010; ------------------------------------

Bahwa yang dimaksud dengan pengambilalihan 

berdasarkan Pasal 1 ayat 3 PP Nomor 57 Tahun 2010 

buatan hukum yang dilakukan oleh pelaku 

usaha untuk mengambilalih saham badan usaha yang 

Maret 2018. Berdasarkan hal tersebut, Majelis Komisi menilai 

  

. 

   

sebagai 

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

“Penggabungan atau Peleburan badan Usaha, atau 

n saham sebagaimana dimaksud dalam pasal 28 

yang berakibat nilai asset dan atau nilai penjualannya melebihi 

-

lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal penggabungan, 

----  

penetapan nilai aset dan atau nilai penjualan 

sebagaimana dimaksud dalam 

-  

:  

Saham sebagaimana dimaksud dalam 

------  

Pelaku usaha 

dilarang melakukan pengambilalihan saham 

perusahaan lain apabila tindakan tersebut dapat 

opoli dan atau 

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

“Ketentuan lebih 

lanjut mengenai penggabungan atau peleburan badan 

usaha yang dilarang sebagaimana dimaksud dalam 

ayat (1), dan ketentuan mengenai pengambilalihan 

ahaan sebagaimana dimaksud dalam ayat 

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

emerintah adalah 

----  

Bahwa yang dimaksud dengan pengambilalihan 

Nomor 57 Tahun 2010 

yang dilakukan oleh pelaku 

usaha untuk mengambilalih saham badan usaha yang 



7.1.5.

7.1.6.

7.2. Unsur

Tertentu

7.2.1.

7.2.2.

7.2.3.
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mengakibatkan beralihnya pengendalian atas badan 

usaha tersebut. --------------------------------

7.1.5. Bahwa berdasarkan uraian pada 

Hukum butir 3, telah terjadi pengambilalihan saham 

PT Prima Top Boga oleh 

pernyataan keputusan pemegang

Boga Nomor 12 tertanggal 

dibuat oleh Notaris Budiono Widjaja,

efektif secara yuridis sejak tanggal 

berdasarkan keputusan Menkumham nomor AHU

0003152.AH.01.02 tentang persetujuan

Anggaran Dasar Perseroan Terbatas PT Prima Top 

Boga; --------------------------------

7.1.6. Bahwa dengan demikian 

saham terpenuhi. --------------------------------

Unsur Nilai Aset atau Nilai Penjualan yang Melebihi Jumlah 

Tertentu --------------------------------

7.2.1. Bahwa berdasarkan pasal 29 ayat (2) 

Tahun 1999, ketentuan tentang penetapan nilai aset 

dan atau nilai penjualan serta tatacara pemberitahuan 

sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur dalam 

Peraturan Pemerintah. --------------------------------

7.2.2. Bahwa sebagai peratura

Pasal 29 UU Nomor 5 Tahun 1999 tersebut diatas, 

Pemerintah telah menerbitkan 

2010 yang didalamnya memuat mengenai nilai aset 

dan/atau nilai penjualan yang melebihi jumlah 

tertentu. --------------------------------

7.2.3. Bahwa nilai aset dan atau nil

jumlah tertentu diatur dalam Pasal 5 ayat (2) 

57 Tahun 2010 yang menentukan:

a. Nilai aset sebesar Rp2.500.000.000.000,00 (

triliun lima ratus miliar rupiah

b. Nilai penjualan sebesar Rp5.000.000.000.000,00 

(lima triliun rupiah). --------------------------------

SALINAN 

mengakibatkan beralihnya pengendalian atas badan 

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

Bahwa berdasarkan uraian pada Bagian Tentang 

telah terjadi pengambilalihan saham 

oleh Terlapor berdasarkan akta 

pernyataan keputusan pemegang saham PT Prima Top 

tertanggal 24 Januari 2018 yang 

Budiono Widjaja, S.H. yang berlaku 

efektif secara yuridis sejak tanggal 9 Februari 2018, 

kan keputusan Menkumham nomor AHU-

0003152.AH.01.02 tentang persetujuan Perubahan 

Anggaran Dasar Perseroan Terbatas PT Prima Top 

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

Bahwa dengan demikian unsur pengambilalihan 

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

Nilai Aset atau Nilai Penjualan yang Melebihi Jumlah 

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

Bahwa berdasarkan pasal 29 ayat (2) UU Nomor 5 

Tahun 1999, ketentuan tentang penetapan nilai aset 

dan atau nilai penjualan serta tatacara pemberitahuan 

sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur dalam 

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

Bahwa sebagai peraturan pelaksana dari ketentuan 

Nomor 5 Tahun 1999 tersebut diatas, 

Pemerintah telah menerbitkan PP Nomor 57 Tahun 

2010 yang didalamnya memuat mengenai nilai aset 

dan/atau nilai penjualan yang melebihi jumlah 

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

Bahwa nilai aset dan atau nilai penjualan melebihi 

jumlah tertentu diatur dalam Pasal 5 ayat (2) PP Nomor 

yang menentukan: ------------------------- 

Nilai aset sebesar Rp2.500.000.000.000,00 (dua 

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

Nilai penjualan sebesar Rp5.000.000.000.000,00 

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

mengakibatkan beralihnya pengendalian atas badan 

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

entang 

telah terjadi pengambilalihan saham 

akta 

PT Prima Top 

yang 

yang berlaku 

9 Februari 2018, 

-

Perubahan 

Anggaran Dasar Perseroan Terbatas PT Prima Top 

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

pengambilalihan 

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

Nilai Aset atau Nilai Penjualan yang Melebihi Jumlah 

------  

Nomor 5 

Tahun 1999, ketentuan tentang penetapan nilai aset 

dan atau nilai penjualan serta tatacara pemberitahuan 

sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur dalam 

  

n pelaksana dari ketentuan 

Nomor 5 Tahun 1999 tersebut diatas, 

Nomor 57 Tahun 

2010 yang didalamnya memuat mengenai nilai aset 

dan/atau nilai penjualan yang melebihi jumlah 

  

ai penjualan melebihi 

Nomor 

  

dua 

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

Nilai penjualan sebesar Rp5.000.000.000.000,00 

--------  



7.2.4.

7.3. Unsur

Lambatnya 30 (

7.3.1.
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7.2.4. Bahwa nilai aset dan/atau nilai penjualan 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) 

Nomor 57 Tahun 2010 tersebut diatas dihitung 

berdasarkan penjumlahan nilai aset dan/atau nilai 

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

a. Badan Usaha hasil Penggabungan, atau Ba

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 Bad

Usaha hasil Peleburan, atau Badan Usaha yang 

mengambilalih saham perusahaan lain dan Badan 

Usaha yang diambilalih.

c. Bahwa berdasarkan ketentuan penghitungan nilai 

aset dan/atau nilai penjualan 

diperoleh fakta-fakta bahwa nilai aset badan us

pengambilalih dengan badan usaha yang 

diambilalih sebesar Rp

Triliun Empat Ratus Delapan Belas Miliar Tujuh 

Ratus Dua Puluh Tujuh Juta Enam Puluh Empat 

Ribu Tiga Ratus Sembilan Puluh Satu 

nilai penjualan badan usah

badan usaha yang diambilalih sebesar

Rp2.511.416.178.975

Sebelas Miliar Empat Ratus Enam Belas Juta 

Seratus Tujuh Puluh Delapan Ribu Sembilan Ratus 

Tujuh Puluh Lima Rupiah

d. Bahwa dengan demikian unsur nil

nilai penjualan yang melebihi jumlah tertentu 

terpenuhi. --------------------------------

Unsur Wajib Memberitahukan 

Lambatnya 30 (tiga puluh) hari --------------------------------

7.3.1. Bahwa berdasarkan Pasal 29 

penggabungan atau peleburan badan usaha, atau 

SALINAN 

Bahwa nilai aset dan/atau nilai penjualan 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) PP

Nomor 57 Tahun 2010 tersebut diatas dihitung 

berdasarkan penjumlahan nilai aset dan/atau nilai 

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

Badan Usaha hasil Penggabungan, atau Badan 

Usaha hasil Peleburan, atau Badan Usaha yang 

mengambilalih saham perusahaan lain dan Badan 

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

Badan Usaha yang secara langsung maupun tidak 

langsung mengendalikan atau dikendalikan oleh 

Badan Usaha hasil Penggabungan, atau Badan 

Usaha hasil Peleburan, atau Badan Usaha yang 

mengambilalih saham perusahaan lain dan Badan 

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

Bahwa berdasarkan ketentuan penghitungan nilai 

aset dan/atau nilai penjualan penggabungan 

fakta bahwa nilai aset badan usaha 

pengambilalih dengan badan usaha yang 

Rp3.418.727.064.391,00 (Tiga 

Triliun Empat Ratus Delapan Belas Miliar Tujuh 

Ratus Dua Puluh Tujuh Juta Enam Puluh Empat 

Ribu Tiga Ratus Sembilan Puluh Satu Rupiah) dan 

badan usaha pengambilalih dengan 

badan usaha yang diambilalih sebesar

975,00 (Dua Triliun Lima Ratus 

Sebelas Miliar Empat Ratus Enam Belas Juta 

Seratus Tujuh Puluh Delapan Ribu Sembilan Ratus 

Tujuh Puluh Lima Rupiah). --------------------------------

Bahwa dengan demikian unsur nilai aset dan atau 

nilai penjualan yang melebihi jumlah tertentu 

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

 kepada Komisi Selambat-

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

Bahwa berdasarkan Pasal 29 UU Nomor 5 Tahun 1999, 

penggabungan atau peleburan badan usaha, atau 

Bahwa nilai aset dan/atau nilai penjualan 

PP 

Nomor 57 Tahun 2010 tersebut diatas dihitung 

berdasarkan penjumlahan nilai aset dan/atau nilai 

  

dan 

Usaha hasil Peleburan, atau Badan Usaha yang 

mengambilalih saham perusahaan lain dan Badan 

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

Badan Usaha yang secara langsung maupun tidak 

langsung mengendalikan atau dikendalikan oleh 

an 

Usaha hasil Peleburan, atau Badan Usaha yang 

mengambilalih saham perusahaan lain dan Badan 

--  

Bahwa berdasarkan ketentuan penghitungan nilai 

penggabungan 

aha 

pengambilalih dengan badan usaha yang 

Tiga 

Triliun Empat Ratus Delapan Belas Miliar Tujuh 

Ratus Dua Puluh Tujuh Juta Enam Puluh Empat 

) dan 

a pengambilalih dengan 

badan usaha yang diambilalih sebesar 

Dua Triliun Lima Ratus 

Sebelas Miliar Empat Ratus Enam Belas Juta 

Seratus Tujuh Puluh Delapan Ribu Sembilan Ratus 

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

ai aset dan atau 

nilai penjualan yang melebihi jumlah tertentu 

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

-

----------  

Nomor 5 Tahun 1999, 

penggabungan atau peleburan badan usaha, atau 



7.3.2.

7.3.3.

7.3.4.

7.3.5.

7.3.6.
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pengambilalihan saham yang dimaksud dalam Pasal 

28 yang berakibat nilai aset dan atau nilai 

penjualannya melebihi jumlah tertentu, wajib 

diberitahukan kepada Komisi, selambat

(tiga puluh) hari sejak tanggal penggabungan, 

peleburan, atau pengambil

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

Nomor 57 Tahun 2010 diatur bahwa pemberitahuan 

Penggabungan Badan Usaha, Peleburan Badan Usaha, 

atau Pengambilalihan saham perusahaan lain yang 

berakibat nilai aset dan/atau nilai penjualann

melebihi jumlah tertentu wajib diberitahukan secara 

tertulis kepada Komisi paling lama 30 (

kerja sejak tanggal telah berlaku efektif secara yuridis 

Penggabungan Badan Usaha, Peleburan Badan Usaha, 

atau Pengambilalihan saham perusahaan

7.3.3. Bahwa berdasarkan ketentuan tersebut, maka 

pemberitahuan wajib dilakukan

lama 30 (tiga puluh) hari sejak berlaku efektif

yuridis; --------------------------------

7.3.4. Bahwa Terlapor memberitahukan secara tertulis 

kepada Komisi pada tanggal 

Pengambilalihan Saham PT Prima Top Boga;

7.3.5. Bahwa dengan adanya frasa kata “sejak” maka 

memiliki arti penghitungan 30 (

dihitung sejak tanggal berlaku efektif secara yuridis;

7.3.6. Bahwa berdasarkan ketentuan UU Nomor 40 Tahun 

2007, tanggal telah berlaku efektif secara yuridis 

adalah 9 Februari 2018 sejak diterbitkannya 

Keputusan Menteri Hukum dan 

0003152.AH.01.02 Tentang Persetujuan

Anggaran Dasar Perseroan Terbatas

Boga, sehingga diketahui bahwa pengambilali

saham perusahaan PT Prima Top Boga

berlaku efektif secara yuridis pada tanggal 

2018;  --------------------------------

SALINAN 

gambilalihan saham yang dimaksud dalam Pasal 

28 yang berakibat nilai aset dan atau nilai 

penjualannya melebihi jumlah tertentu, wajib 

diberitahukan kepada Komisi, selambat-lambatnya 30 

) hari sejak tanggal penggabungan, 

peleburan, atau pengambilalihan tersebut. ----------------

etentuan Pasal 5 ayat (1) PP 

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 

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 secara tertulis paling 

) hari sejak berlaku efektif secara 

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

memberitahukan secara tertulis 

pada tanggal 29 Maret 2018 terkait

Pengambilalihan Saham PT Prima Top Boga; --------------

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 Nomor 40 Tahun 

berlaku efektif secara yuridis 

9 Februari 2018 sejak diterbitkannya 

ri Hukum dan HAM Nomor: AHU-

0003152.AH.01.02 Tentang Persetujuan Perubahan 

Anggaran Dasar Perseroan Terbatas PT Prima Top 

diketahui bahwa pengambilalihan 

Prima Top Boga oleh Terlapor

berlaku efektif secara yuridis pada tanggal 9 Februari 

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

gambilalihan saham yang dimaksud dalam Pasal 

28 yang berakibat nilai aset dan atau nilai 

penjualannya melebihi jumlah tertentu, wajib 

lambatnya 30 

) hari sejak tanggal penggabungan, 

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

etentuan Pasal 5 ayat (1) PP 

2010 diatur bahwa pemberitahuan 

Penggabungan Badan Usaha, Peleburan Badan Usaha, 

atau Pengambilalihan saham perusahaan lain yang 

ya 

melebihi jumlah tertentu wajib diberitahukan secara 

) hari 

kerja sejak tanggal telah berlaku efektif secara yuridis 

Penggabungan Badan Usaha, Peleburan Badan Usaha, 

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

Bahwa berdasarkan ketentuan tersebut, maka 

paling 

secara 

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

memberitahukan secara tertulis 

Maret 2018 terkait 

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

Bahwa dengan adanya frasa kata “sejak” maka 

) hari 

----  

Bahwa berdasarkan ketentuan UU Nomor 40 Tahun 

berlaku efektif secara yuridis 

9 Februari 2018 sejak diterbitkannya 

-

Perubahan 

PT Prima Top 

han 

Terlapor 

9 Februari 

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



7.3.7.

7.3.8.

8. Tentang Pertimbangan

8.1. Menimbang bahwa berdasarkan Pa

Tahun 1999 Komisi berwenang menyimpulkan hasil 

penyelidikan dan atau pemeriksaan tentang ada atau tidaknya 

praktek monopoli dan at

8.2. Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 43 ayat (3) 

Tahun 1

terjadi pelanggaran terhadap 

lambatnya 30 (

Pemeriksaan Lanjutan

8.3. Bahwa Majelis Komisi mempertimbangkan hal

memberatkan

dalam mere

116/DC.2/S/III/2018

pemberitahuan atau notifikasi atas terjadinya 

saham

pemeriksaan dan setelah memperoleh keterangan dari pihak 

BKPM, 

Terlapor tetap tidak mengakui pelanggaran terhadap 

5 Tahun 1999

Terlapor merupakan

mengetahui peraturan

Akuisisi yang berlaku di Indonesia, seperti: (a) U

Tahun 1999; (b) PP Nomor 57 Tahun 2010; dan (c) Peraturan 

Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor

tentang Pedoman Pengenaan Denda Keterlambatan 

Pemberitahuan Penggabungan atau Peleburan Badan Usaha dan 

Pengambilalihan Saham Perusahaan;

 
 
 
 

- 97 - 
 

7.3.7. Bahwa berdasarkan telah berlaku efektif secara yuridis 

perubahan anggaran dasar PT Prima Top Boga, maka 

Terlapor harus sudah melaporkan kepa

selambat-lambatnya pada tanggal 23 Maret 2018;

7.3.8. Bahwa dengan demikian 

kepada Komisi selambat-

terpenuhi. --------------------------------

Pertimbangan Majelis Komisi Sebelum Memutus

Menimbang bahwa berdasarkan Pa

Tahun 1999 Komisi berwenang menyimpulkan hasil 

penyelidikan dan atau pemeriksaan tentang ada atau tidaknya 

praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 43 ayat (3) 

Tahun 1999 Komisi wajib memutuskan telah terjadi atau tidak 

terjadi pelanggaran terhadap UU Nomor 5 Tahun 1999 selambat

batnya 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak selesainya 

Pemeriksaan Lanjutan; --------------------------------

Bahwa Majelis Komisi mempertimbangkan hal

memberatkan antara lain: (i) bahwa Terlapor sangat lambat 

dalam merespon surat pemberitahuan Nomor 

116/DC.2/S/III/2018 dari Komisi

pemberitahuan atau notifikasi atas terjadinya 

saham (akuisisi); (ii) bahwa Terlapor sampai denga

pemeriksaan dan setelah memperoleh keterangan dari pihak 

BKPM, Kemenkumham, dan Ahli Hukum Persaingan Usaha, 

Terlapor tetap tidak mengakui pelanggaran terhadap 

5 Tahun 1999 jo. Pasal 5 PP Nomor 57 Tahun 2010

Terlapor merupakan Perusahaan Publik yang sudah seharusnya 

mengetahui peraturan-peraturan terkait kegiatan Merger dan 

Akuisisi yang berlaku di Indonesia, seperti: (a) U

Tahun 1999; (b) PP Nomor 57 Tahun 2010; dan (c) Peraturan 

Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor

tentang Pedoman Pengenaan Denda Keterlambatan 

Pemberitahuan Penggabungan atau Peleburan Badan Usaha dan 

Pengambilalihan Saham Perusahaan;

SALINAN 

Bahwa berdasarkan telah berlaku efektif secara yuridis 

perubahan anggaran dasar PT Prima Top Boga, maka 

harus sudah melaporkan kepada Komisi

lambatnya pada tanggal 23 Maret 2018; -------

dengan demikian unsur wajib memberitahukan 

-lambatnya 30 (tiga puluh) hari

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

Majelis Komisi Sebelum Memutus -------------- 

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 36 huruf (d) UU Nomor 5 

Tahun 1999 Komisi berwenang menyimpulkan hasil 

penyelidikan dan atau pemeriksaan tentang ada atau tidaknya 

au persaingan usaha tidak sehat; ---------

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 43 ayat (3) UU Nomor 5 

999 Komisi wajib memutuskan telah terjadi atau tidak 

Nomor 5 Tahun 1999 selambat-

) hari terhitung sejak selesainya 

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

Bahwa Majelis Komisi mempertimbangkan hal-hal yang 

) bahwa Terlapor sangat lambat 

surat pemberitahuan Nomor 

Komisi perihal untuk melakukan 

pemberitahuan atau notifikasi atas terjadinya pengambilalihan 

) bahwa Terlapor sampai dengan akhir 

pemeriksaan dan setelah memperoleh keterangan dari pihak 

, dan Ahli Hukum Persaingan Usaha, 

Terlapor tetap tidak mengakui pelanggaran terhadap UU Nomor 

. Pasal 5 PP Nomor 57 Tahun 2010; (iii) bahwa 

Perusahaan Publik yang sudah seharusnya 

peraturan terkait kegiatan Merger dan 

Akuisisi yang berlaku di Indonesia, seperti: (a) UU Nomor 5 

Tahun 1999; (b) PP Nomor 57 Tahun 2010; dan (c) Peraturan 

Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 4 Tahun 2012 

tentang Pedoman Pengenaan Denda Keterlambatan 

Pemberitahuan Penggabungan atau Peleburan Badan Usaha dan 

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

Bahwa berdasarkan telah berlaku efektif secara yuridis 

perubahan anggaran dasar PT Prima Top Boga, maka 

Komisi 

-------  

wajib memberitahukan 

ari 

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

  

Nomor 5 

Tahun 1999 Komisi berwenang menyimpulkan hasil 

penyelidikan dan atau pemeriksaan tentang ada atau tidaknya 

---------  

Nomor 5 

999 Komisi wajib memutuskan telah terjadi atau tidak 

-

) hari terhitung sejak selesainya 

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

yang 

) bahwa Terlapor sangat lambat 

surat pemberitahuan Nomor 

untuk melakukan 

pengambilalihan 

n akhir 

pemeriksaan dan setelah memperoleh keterangan dari pihak 

, dan Ahli Hukum Persaingan Usaha, 

Nomor 

) bahwa 

Perusahaan Publik yang sudah seharusnya 

peraturan terkait kegiatan Merger dan 

Nomor 5 

Tahun 1999; (b) PP Nomor 57 Tahun 2010; dan (c) Peraturan 

4 Tahun 2012 

tentang Pedoman Pengenaan Denda Keterlambatan 

Pemberitahuan Penggabungan atau Peleburan Badan Usaha dan 

--  



8.4. Bahwa Majelis Komisi mempertimbangkan hal

meringankan

selama proses Sidang Majelis Komisi

pernah dihukum karena melanggar U

(iii) bahwa 

industri pengolahan pangan memberikan nilai tambah bagi 

perekonomian

9. Tentang Diktum

Menimbang bahwa berdasarkan fakta

kesimpulan di atas, serta dengan mengingat Pasal 43 ayat (3) 

Nomor 5 Tahun 1999, Majelis Komisi:

 

 

1. Menyatakan bahwa Terlapor

melanggar Pasal 

Peraturan P

2. Menghukum Terlapor membayar

(Dua Miliar Delapan Ratus Juta Rupiah

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); 

3. Memerintahkan 

salinan bukti pembayaran denda tersebut 

 

Demikian putusan ini ditetapkan melalui 

hari Kamis, 22 November 2018 

Karyadi S.E., M.E. 

Ph.D. dan Dr. Guntur Syahputra Saragih, M.S.M.

Anggota Majelis

dinyatakan terbuka untuk umum pada hari 

Majelis Komisi yang terdiri dari 

Majelis Komisi, 
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Bahwa Majelis Komisi mempertimbangkan hal

meringankan, yaitu: (i) bahwa 

selama proses Sidang Majelis Komisi

pernah dihukum karena melanggar U

bahwa Terlapor dalam menyelenggarakan usahanya di sektor 

industri pengolahan pangan memberikan nilai tambah bagi 

perekonomian Indonesia. --------------------------------

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 

melanggar Pasal 29 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 

Pemerintah Nomor 57 Tahun 2010

Menghukum Terlapor membayar denda 

Dua Miliar Delapan Ratus Juta Rupiah

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); 

erintahkan Terlapor untuk melaporkan 

salinan bukti pembayaran denda tersebut 

putusan ini ditetapkan melalui Musyawarah 

22 November 2018 oleh Majelis Komisi yang terdiri dari Ukay 

S.E., M.E. sebagai Ketua Majelis Komisi; Kurnia Toha, S.H., LL.M., 

. Guntur Syahputra Saragih, M.S.M.

Anggota Majelis Komisi dan dibacakan di muka persidangan

dinyatakan terbuka untuk umum pada hari Senin

Majelis Komisi yang terdiri dari Ukay Karyadi S.E., M.E.

 Dr. Guntur Syahputra Saragih, M.S.M.

SALINAN 

Bahwa Majelis Komisi mempertimbangkan hal-hal yang 

bahwa Terlapor bersikap kooperatif 

selama proses Sidang Majelis Komisi; (ii) bahwa Terlapor belum 

pernah dihukum karena melanggar UU Nomor 5 Tahun 1999; 

Terlapor dalam menyelenggarakan usahanya di sektor 

industri pengolahan pangan memberikan nilai tambah bagi 

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

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

fakta, penilaian, analisis dan 

kesimpulan di atas, serta dengan mengingat Pasal 43 ayat (3) UU

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

MEMUTUSKAN  

 secara sah dan meyakinkan 

Nomor 5 Tahun 1999 jo. Pasal 5 

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

denda sebesar Rp2.800.000.000,00 

Dua Miliar Delapan Ratus Juta Rupiah) yang harus disetor ke Kas 

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);  -------- 

melaporkan dan menyerahkan 

salinan bukti pembayaran denda tersebut ke KPPU.  ---------------------- 

usyawarah Majelis Komisi pada 

oleh Majelis Komisi yang terdiri dari Ukay 

Komisi; Kurnia Toha, S.H., LL.M., 

. Guntur Syahputra Saragih, M.S.M. masing-masing sebagai 

dan dibacakan di muka persidangan yang 

Senin, 26 November 2018 oleh 

Ukay Karyadi S.E., M.E. sebagai Ketua 

. Guntur Syahputra Saragih, M.S.M. sebagai Anggota 

hal yang 

eratif 

Terlapor belum 

Nomor 5 Tahun 1999; 

Terlapor dalam menyelenggarakan usahanya di sektor 

industri pengolahan pangan memberikan nilai tambah bagi 

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

  

dan 

UU  

  

secara sah dan meyakinkan 

5 

  

Rp2.800.000.000,00 

setor ke Kas 

Negara sebagai setoran pendapatan denda pelanggaran di bidang 

persaingan usaha Satuan Kerja Komisi Pengawas Persaingan Usaha 

melalui Bank Pemerintah dengan kode penerimaan 425812 

  

dan menyerahkan 

  

Komisi pada 

oleh Majelis Komisi yang terdiri dari Ukay 

Komisi; Kurnia Toha, S.H., LL.M., 

sebagai 

yang 

oleh 

sebagai Ketua 

sebagai Anggota 



Majelis Komisi dan Dinni Melanie, S.H., M.E. sebagai Anggota Majelis Komisi 

Pengganti, dengan dibantu ole

dan Himawan Setiaji

 

 

 

Anggota Majelis

ttd

 
Kurnia Toha, S.H., LL.M., Ph.D

 
 

 

 

ttd

R. Arif Yulianto
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dan Dinni Melanie, S.H., M.E. sebagai Anggota Majelis Komisi 

, dengan dibantu oleh Rosanna Sarita, S.H., R. Arif Yulianto,

Himawan Setiaji, S.H. masing-masing sebagai Panitera.

 
Ketua Majelis Komisi

 
 

ttd 
 
 

Ukay Karyadi S.E., M.E.

 

 

Anggota Majelis Komisi, 
 
 

ttd 
 

Kurnia Toha, S.H., LL.M., Ph.D. 

Anggota Majelis

Dr. Guntur Syahputra Saragih, M.S.M

Panitera, 

 
ttd 

Rosanna Sarita, S.

 
ttd 

 
R. Arif Yulianto, S.H. 

SALINAN 

dan Dinni Melanie, S.H., M.E. sebagai Anggota Majelis Komisi 

Rosanna Sarita, S.H., R. Arif Yulianto, S.H., 

masing sebagai Panitera.  

Komisi, 

Ukay Karyadi S.E., M.E. 

Anggota Majelis Komisi, 
 

 
ttd 

 
 

. Guntur Syahputra Saragih, M.S.M

, S.H. 

 
ttd 

 
  Himawan Setiaji, S.H. 

dan Dinni Melanie, S.H., M.E. sebagai Anggota Majelis Komisi 

., 

. Guntur Syahputra Saragih, M.S.M. 


