
       

 

 

SALINAN 

 

P U T U S A N 

    Perkara Nomor 09/KPPU-M/2012 

 

Komisi Pengawas Persaingan Usaha Republik Indonesia selanjutnya disebut Komisi 

yang memeriksa Perkara Nomor 09/KPPU-M/2012 tentang dugaan pelanggaran Pasal 29 

Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 terkait Keterlambatan Melakukan Pemberitahuan 

Pengambilalihan Saham PT Austindo Nusantara Jaya Rent Oleh  PT Mitra Pinasthika 

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

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

Terlapor, PT Mitra Pinasthika Mustika yang beralamat di Jalan Agung Karya IV Blok 

B Nomor 19 Sunter Podomoro Jakarta, Indonesia  (selanjutnya disebut “Terlapor”; ---------   

telah mengambil Putusan sebagai berikut: ----------------------------------------------------------  

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

Majelis Komisi: ----------------------------------------------------------------------------------------  

Setelah membaca Laporan Keterlambatan Pemberitahuan; ---------------------------------------  

Setelah membaca Tanggapan Terlapor terhadap Laporan Keterlambatan Pemberitahuan; ---  

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; -----------------------  
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TENTANG DUDUK PERKARA 

 

1. Menimbang bahwa Komisi telah melakukan penyelidikan terhadap pemberitahuan 

yang disampaikan oleh Terlapor berkaitan dengan Pengambilalihan Saham PT 

Austindo Nusantara Jaya Rent oleh Terlapor; ------------------------------------------------  

2. Menimbang bahwa berdasarkan Laporan Penyelidikan, diidentifikasi keterlambatan 

pemberitahuan pengambilalihan saham PT Austindo Nusantara Jaya Rent oleh 

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

3. Menimbang bahwa Komisi membuat Laporan Keterlambatan Pemberitahuan yang 

disampaikan dan disetujui dalam Rapat Komisi; --------------------------------------------  

4. Menimbang bahwa berdasarkan Laporan Keterlambatan Pemberitahuan, Ketua 

Komisi menetapkan Pemeriksaan Pendahuluan dengan menerbitkan Penetapan 

Komisi Nomor 71/KPPU/Pen/X/2012 tanggal 23 Oktober 2012 tentang Pemeriksaan 

Pendahuluan Perkara Nomor 09/KPPU-M/2012 (vide bukti A1); ------------------------  

5. Menimbang bahwa berdasarkan Penetapan Pemeriksaan Pendahuluan tersebut, Ketua 

Komisi menetapkan pembentukan Majelis Komisi melalui Keputusan Komisi Nomor 

290/KPPU/Kep/X/2012 tanggal 29 Oktober 2012 tentang Penugasan Anggota 

Komisi sebagai Majelis Komisi pada Pemeriksaan Pendahuluan Perkara Nomor 

09/KPPU-M/2012 (vide bukti A2); ------------------------------------------------------------  

6. Menimbang bahwa Ketua Majelis Komisi Perkara Nomor 09/KPPU-M/2012 

menerbitkan Surat Keputusan Majelis Komisi Nomor 21/KMK/Kep/X/2012 tentang 

Jangka Waktu Pemeriksaan Pendahuluan Perkara Nomor 09/KPPU-M/2012, yaitu 

dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak tanggal 07 

November 2012 sampai dengan tanggal 19 November 2012 (vide bukti A6); ----------  

7. Menimbang bahwa Majelis Komisi telah menyampaikan Pemberitahuan 

Pemeriksaan Pendahuluan, Petikan Penetapan Pemeriksaan Pendahuluan, Petikan 
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Surat Keputusan Majelis Komisi tentang Jangka Waktu Pemeriksaan Pendahuluan, 

dan Surat Panggilan Sidang Majelis Komisi yang dilampiri Laporan Keterlambatan 

Pemberitahuan kepada Terlapor (vide bukti A7,A8,A9,A10); -----------------------------  

8. Menimbang bahwa pada tanggal 7 November 2012, Majelis Komisi melaksanakan 

Sidang Majelis Komisi dengan agenda : ------------------------------------------------------  

a. Pembacaan Laporan Keterlambatan Pemberitahuan; ----------------------------------  

b. Penyerahan dan/atau Pembacaan Tanggapan Laporan Keterlambatan 

Pemberitahuan dari Terlapor; -------------------------------------------------------------  

9. Menimbang bahwa Sidang Majelis Komisi tanggal 7 November 2012 tersebut 

dihadiri oleh Investigator dan Kuasa Hukum Terlapor  (vide bukti B1); -----------------  

10. Menimbang bahwa pada sidang tanggal 7 November 2012 Terlapor belum 

mempersiapkan tanggapan terhadap Laporan Keterlambatan Pemberitahuan; ----------   

11. Menimbang bahwa berdasarkan kebijakan dari Majelis Komisi pada Sidang Majelis 

Komisi tanggal 7 November 2012, Laporan Keterlambatan Pemberitahuan dianggap 

sudah dibacakan dan memberikan kesempatan kepada Terlapor untuk menyampaikan 

tanggapan pada Sidang Majelis Komisi berikutnya yaitu tanggal 12 November 2012 

(vide bukti B1); ----------------------------------------------------------------------------------  

12. Menimbang bahwa pada tanggal 12 November 2012, Majelis Komisi melaksanakan 

Sidang Majelis Komisi dengan agenda (vide bukti B2): ------------------------------------  

a. Penyerahan dan/atau Pembacaan Tanggapan Laporan Keterlambatan 

Pemberitahuan dari Terlapor; -------------------------------------------------------------  

b. Penyerahan daftar saksi dan/atau ahli beserta alat bukti berupa surat dan/atau 

dokumen dari Investigator dan Terlapor kepada Majelis Komisi; -------------------  

13. Menimbang bahwa Sidang Majelis Komisi tanggal 12 November 2012 tersebut 

dihadiri oleh Investigator dan Terlapor didampingi oleh Kuasa Hukumnya  (vide 

bukti B2); -----------------------------------------------------------------------------------------  
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14. Menimbang bahwa pada Sidang Majelis Komisi tanggal 7 November 2012, 

Investigator membacakan Laporan Keterlambatan Pemberitahuan yang pada 

pokoknya berisi hal-hal sebagai berikut (vide bukti B1): -----------------------------------  

a. Tentang identitas Terlapor yang diduga melakukan pelanggaran; -------------------  

  Terlapor, PT Mitra Pinasthika Mustika yang beralamat kantor di Jalan Agung 

Karya IV Blok B Nomor 19 Sunter Podomoro Jakarta; -------------------------------  

b. Tentang identitas Saksi dan/atau Ahli dan Pihak Lain; --------------------------------  

 Pihak Investigator tidak mengajukan Saksi dan/atau Ahli dan Pihak Lain;---- ----  

Tentang ketentuan Undang-Undang yang diduga dilanggar; -------------------  

Ketentuan Undang-Undang yang diduga dilanggar adalah Pasal 29 

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999;-------------------------------------------  

Pasal 29;------ -----------------------------------------------------------------------  

(1) Penggabungan atau peleburan badan usaha, atau pengambilalihan 

saham sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 yang berakibat nilai 

aset dan atau nilai penjualannya melebihi jumlah tertentu, wajib 

diberitahukan kepada Komisi, selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) 

hari sejak tanggal penggabungan, peleburan, atau pengambilalihan 

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

(2) Ketentuan tentang penetapan nilai aset dan atau nilai penjualan serta  

tata cara pemberitahuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) 

diatur dalam Peraturan Pemerintah; ---------------------------------------  

c. Tentang alat bukti; -------------------------------------------------------------------------  

Alat Bukti yang diajukan oleh Pihak Investigator adalah;------------------------ 

1) Identitas badan usaha yang melakukan Penggabungan atau Peleburan 

Badan Usaha dan Pengambilalihan Saham Perusahaan (vide bukti C57 

dan C7);-------------------------------------------------------------------- 

2) Skema Perusahaan sampai Badan Usaha Induk Tertinggi (vide bukti 

C17);----------------------------------------------------------------------- 
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3) Laporan Keuangan 3 (tiga) tahun terakhir dari badan usaha yang 

melakukan Penggabungan atau Peleburan Badan Usaha dan 

Pengambilalihan Saham Perusahaan (vide bukti C11, C12, C13, C14, 

C15 dan C16);------------------------------------------------------------- 

4) Bukti Penggabungan atau Peleburan Badan Usaha dan Pengambilalihan 

Saham Perusahaan berlaku efektif secara yuridis (vide bukti C79);----- - 

5) Jumlah hari keterlambatan adalah 32 (tiga puluh dua) hari kerja;------- 

d. Bahwa ketentuan Undang-Undang yang diduga dilanggar oleh para Terlapor 

adalah Pasal 29, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 berkaitan dengan 

Keterlambatan Memberikan Pemberitahuan Pengambilalihan Saham PT 

Austindo Nusantara Jaya Rent oleh PT Mitra Pinasthika Mustika; ----------------  

e. Bahwa dugaan pelanggaran Pasal 29 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 

yang dilakukan oleh Terlapor adalah sebagai berikut:-------------------------- 

1) Bahwa nilai aset dan penjualan Terlapor dalam kurun waktu 3 (tiga) tahun 

terakhir dinyatakan dalam rupiah adalah (vide  bukti C11, C12, dan C13); 

2009 2010 2011 

Nilai 

Penjualan 

6.787.026.697.652 7.959636.000.000 8.717.476.000.000

Nilai Aset 1.440.181.310.962 1.838.035.841.167 2.590.092.000.000

 

2) Bahwa struktur kepemilikan Terlapor adalah sebagai berikut (vide bukti 

C17);---------------------------------------------------------------------------- 
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3) Bahwa nilai penjualan dan aset PT Austindo Nusantara Jaya Rent dalam 

kurun waktu 3 (tiga) tahun terakhir dinyatakan dalam rupiah adalah (vide  

Bukti C14, C15, dan C16) :--------------------------------------------------- 

 2009 2010 2011 

Nilai Penjualan 463.045.889.924 570.715.126.487 796.851.016.618 

Nilai Aset 1.580.579.287.120 2.372.056.034.229 3.446.337.112.363 

 

4) Struktur kepemilikan PT Austindo Nusantara Jaya Rent sebelum 

pengambilalihan saham adalah sebagai berikut (vide buktiC17):----------- 

 

 

5) Bahwa sebagaimana ditetapkan pada ketentuan Pasal 1 angka 5 Undang-

Undang Nomor 5 Tahun 1999 dinyatakan:----------------------------------- 
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”pelaku usaha adalah setiap orang perorangan atau badan usaha  baik 

yang berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum yang didirikan dan 

berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum Negara 

Republik Indonesia baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian 

menyelenggarakan berbagai kegiatan usaha dalam bidang ekonomi”;---- 

6) Bahwa dalam dugaan pelanggaran ini, pelaku usaha yang dimaksud adalah 

PT Mitra Pinastika Mustika;--------------------------------------------------- 

7) Bahwa pengambilalihan saham perusahaan yang dimaksud adalah 

pengambilalihan saham   99,99 % (sembilan puluh sembilan koma sembilan 

puluh sembilan persen) PT Austindo Nusantara Jaya Rent oleh Terlapor; 

8) Mengenai pengambilalihan saham yang berakibat nilai aset dan atau nilai 

penjualannya melebihi jumlah tertentu dan perubahan pengendali;-------- 

9) Bahwa nilai aset gabungan dan nilai penjualan gabungan akibat 

pengambilalihan saham PT Austindo Nusantara Jaya Rent oleh Terlapor 

adalah;-------------------------------------------------------------------------- 

a. Nilai aset gabungan Terlapor dan PT Austindo Nusantara Jaya Rent 

sebesar Rp 6.036.429.112.363,00 (enam triliun tiga puluh enam miliar 

empat ratus dua puluh sembilan juta seratus dua belas ribu tiga ratus 

enam puluh tiga rupiah);--------------------------------------------------- 

b. Nilai penjualan gabungan Terlapor dan PT Austindo Nusantara Jaya 

Rent  sebesar 9.514.327.016.618,00 (sembilan triliun lima ratus empat 

belas miliar tiga ratus dua puluh tujuh juta enam belas ribu enam ratus 

delapan belas rupiah);------------------------------------------------------ 

10) Bahwa berdasarkan fakta huruf b dan d di atas, Terlapor dan PT Austindo 

Nusantara Jaya Rent merupakan perusahaan yang tidak terafiliasi dan 

tidak dikendalikan oleh pihak yang sama;-------------------------------------- 

11) Bahwa berdasarkan Peraturan Komisi Nomor 3 Tahun 2012 tentang 

Perubahan Kedua Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 

13 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelaksanaan tentang Penggabungan 
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atau Peleburan Badan Usaha dan Pengambilalihan Saham Perusahaan 

yang Dapat Mengakibatkan Terjadinya Praktik Monopoli dan atau 

Persaingan Usaha Tidak Sehat, bahwa kewajiban melakukan 

Pemberitahuan pengambilalihan saham PT Austindo Nusantara Jaya Rent 

oleh Terlapor adalah tanggal “Pemberitahuan diterima menteri baik 

dalam hal terjadi perubahan anggaran dasar sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 21 ayat (3) UU No. 40/2007 maupun yang tidak disertai 

perubahan anggaran dasar”, tanggal efektif secara Yuridis 

pengambilalihan saham PT Austindo Nusantara Jaya Rent  oleh Terlapor 

adalah tanggal 31 Januari 2012;----- --------------------------------------------  

12) Bahwa dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kerja, Terlapor memiliki 

kewajiban untuk melakukan notifikasi Pemberitahuan kepada KPPU 

paling lambat pada tanggal 12 Maret 2012;------------------------------------ 

13) Bahwa berdasarkan Formulir Pemberitahuan A1 dan Tanda Terima 

Pemberitahuan, Terlapor melakukan notifikasi Pemberitahuan pada 

tanggal 27 April 2012 (vide bukti C1, C80);------------------------------ 

14) Bahwa berdasarkan informasi dari Tossin Himawan selaku Presiden 

Direktur Terlapor menyatakan bahwa Terlapor terlambat melakukan 

pemberitahuan ke KPPU dikarenakan terdapat kesalahan dalam 

memahami PP 57 Tahun 2010 terkait penghitungan threshold (vide bukti 

C81); --------------------------------------------------------------------------------  

15) Bahwa menurut pemahaman Terlapor, apabila nilai aset sebelum proses 

transaksi pengambilalihan saham perusahaan sudah mencapai Rp 

2.500.000.000.000 (dua setengah triliun rupiah) dan/atau nilai aset sudah 

mencapai Rp 5.000.000.000.000 (lima triliun rupiah) maka tidak wajib 

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

16) Bahwa dengan demikian Terlapor terlambat melakukan Pemberitahuan 

Pengambilalihan saham PT Austindo Nusantara Jaya Rent oleh Terlapor 

dalam waktu 32 (tiga puluh dua) hari kerja;--------------------------------- 
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17) Bahwa alat bukti yang mendukung terbuktinya pelanggaran terhadap 

Pasal 29 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tersebut adalah;----------- 

Identitas badan usaha yang melakukan Penggabungan atau Peleburan 

Badan Usaha dan Pengambilalihan Saham Perusahaan (vide bukti C57 

dan C7);--------------------------------------------------------------------- 

a. Skema Perusahaan sampai Badan Usaha Induk Tertinggi (vide Bukti 

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

b. Laporan Keuangan 3 (tiga) tahun terakhir dari badan usaha yang 

melakukan enggabungan atau Peleburan Badan Usaha dan 

Pengambilalihan Saham Perusahaan (vide bukti C11, C12, C13, C14, 

C15 dan C16);----------------------------------------------------------- 

c. Bukti Penggabungan atau Peleburan Badan Usaha dan 

Pengambilalihan Saham Perusahaan berlaku efektif secara yuridis 

(vide bukti C79);-------------------------------------------------------- 

d. Jumlah hari keterlambatan adalah 32 (tiga puluh dua) hari kerja;----- 

15. Menimbang bahwa pada Sidang Majelis Komisi tanggal 12 November 2012, 

Terlapor menyerahkan Tanggapan terhadap Laporan Keterlambatan Pemberitahuan 

yang pada pokoknya berisi hal-hal sebagai berikut (vide bukti A13); --------------------  

a. Bahwa “Good Corporate Citizen”, Terlapor sangat menjunjung tinggi asas 

kepatuhan dan tunduk pada segala ketentuan peraturan perundang-undangan 

yang berlaku, termasuk diantaranya ketentuan Undang-Undang Nomor 5 

Tahun 1999 dan Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2010; -------------------  

b. Bahwa hal  ini terlihat dari fakta dimana Terlapor langsung memenuhi 

kewajibannya untuk melakukan pelaporan kepada Komisi Pengawas 

Persaingan Usaha dengan segera setelah mendapatkan pemberitahuan dari 

Komisi Pengawas Persaingan Usaha melalui suratnya kepada manajemen 

Terlapor tertanggal 29 Maret 2012; ----------------------------------------------------  

c. Bahwa menindaklanjuti pemberitahuan dari Komisi Pengawas Persaingan 

Usaha tersebut, sebagai tindakan korektif, Terlapor pada tanggal 27 April 2012 
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telah menyampaikan pemberitahuan pengambilalihan saham PT Austindo 

Nusantara Jaya Rent kepada Komisi Pengawas Persaingan Usaha, dimana 

kemudian berkas notifikasi dinyatakan lengkap oleh Komisi Pengawas 

Persaingan Usaha pada tanggal 20 Juni 2012;-- --------------------------------------  

d. Bahwa sebagaimana diketahui bahwa sehubungan dengan penyampaian 

pemberitahuan pengambilalihan tersebut, Komisi Pengawas Persaingan Usaha 

telah mengeluarkan hasil analisanya atas pengambilalihan saham PT Austindo 

Nusantara Jaya Rent oleh Terlapor dalam Pendapat Komisi Pengawas 

Persaingan Usaha tertanggal 25 Oktober 2012 (“Pendapat Komisi Pengawas 

Persaingan Usaha”), sebagaimana dikutip dari kesimpulan Pendapat Komisi 

Pengawas Persaingan Usaha yang menyebutkan bahwa “Komisi menilai tidak 

terdapat dugaan adanya praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat 

yang diakibatkan pengambilalihan tersebut dengan pertimbangan tingkat 

konsentrasi pasar pembiayaan konsumen yang rendah, masih dibawah 1800, 

tidak terdapat hambatan masuk pasar di pasar jasa pembiayaan konsumen, 

bahwa nilai pangsa pasar gabungan Terlapor dan PT Austindo Nusantara 

Jaya Rent sebesar 1,59% sangat kecil dan tidak dapat mempengaruhi pasar 

secara signifikan”; -----------------------------------------------------------------------  

e. Bahwa dari uraian fakta dan kronologis diatas secara sangat jelas telah 

menunjukkan tingkat kepatuhan dan kerjasama yang sangat tinggi dari 

Terlapor terhadap mekanisme notifikasi pengambilalihan perusahaan kepada 

Komisi Pengawas Persaingan Usaha. Sama sekali tidak terlihat upaya untuk 

menunda-nunda atau bahkan menyembunyikan fakta-fakta yang ada terkait 

dengan pengambilalihan saham PT Austindo Nusantara Jaya Rent oleh 

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

f. Bahwa dengan demikian jelas bahwa tertundanya pemberitahuan kepada 

Komisi Pengawas Persaingan Usaha terjadi bukan karena kesengajaan ataupun 

karena adanya itikad tidak baik dari Terlapor untuk menutup-nutupi 

pengambilalihan PT Austindo Nusantara Jaya Rent tersebut, melainkan lebih 

karena adanya kesalahpahaman yang sangat disesalkan oleh Terlapor; -----------  
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g. Bahwa pengambilalihan PT Austindo Nusantara Jaya Rent oleh Terlapor sama 

sekali tidak menunjukkan adanya indikasi persaingan usaha tidak sehat; --------  

h. Bahwa Pendapat KPPU sendiri dijelaskan bahwa walaupun Terlapor dan PT 

Austindo Nusantara Jaya Rent masing-masing melalui anak perusahaannya 

bergerak dalam pasar bersangkutan yang sama yaitu pasar kegiatan usaha pada 

jasa pembiayaan konsumen [yaitu melalui PT Mitra Pinasthika Mustika 

Finance (“MPMF”) dan PT Sasana Artha Finance (“SAF”)] yang meliputi 

seluruh wilayah Negara Republik Indonesia, namun demikian struktur pasar 

yang ada hampir tidak berubah dengan adanya pengambilalihan ini; -------------  

 

              Tentang Pangsa Pasar;--------------------------------------------------------------- 

No. Nama Perusahaan Pangsa Pasar 

1. PT Austindo Nusantara Jaya Rent 0,97 

2. Terlapor 0,62 

 Total 1,59 

 

i. Bahwa dalam tabel diatas yang dikutip dari pendapat KPPU disebutkan bahwa 

jumlah gabungan pangsa pasar antara Terlapor dan Austindo Nusantara Jaya 

Rent dalam pasar usaha jasa pembiayaan konsumen (yaitu melalui MPMF dan 

SAF) setelah dilakukannya pengambilalihan hanya sebesar 1,59%, yang jelas 

tidak sebanding dengan keseluruhan pelaku usaha dalam pasar bersangkutan 

yang sama yang berjumlah 196 pelaku usaha. Keduanya sama sekali tidak 

memiliki kemampuan untuk mempengaruhi maupun mengendalikan pasar; -----  

j. Bahwa tingkat konsentrasi pasar pun tidak menunjukkan adanya 

perkembangan yang signifikan, sebagaimana terlihat pada tabel berikut :-------- 

Nilai HHI untuk produk jasa pembiayaan konsumen;--------------------- 

2011 
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Pra Akuisisi Pasca Akuisisi Delta HHI 

452 454 2 

 

k. Bahwa tabel di atas sangat jelas mengindikasikan tingkat konsentrasi pasar 

setelah dilakukannya pengambilalihan masih berada dalam tingkatan yang 

sangat rendah, yakni pada tingkatan 454, dimana seperti dikutip dari Pendapat 

KPPU bahwa untuk tingkat HHI di bawah 1800 maka transaksi 

pengambilalihan tidak akan berdampak secara signifikan terhadap struktur 

pasar yang telah ada sebelumnya; ------------------------------------------------------  

l. Bahwa dengan Pendapat KPPU, fakta yang disampaikan di atas semakin 

mempertegas bahwa pengambilalihan Austindo Nusantara Jaya Rent oleh 

Terlapor sama sekali tidak menyebabkan praktek monopoli dan persaingan 

usaha tidak sehat; -------------------------------------------------------------------------  

m. Bahwa selain adanya fakta yang menunjukkan pengambilalihan PT Austindo 

Nusantara Jaya Rent yang dilakukan oleh Terlapor sama sekali tidak 

menyebabkan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat, pada 

kenyataannya pengambilalihan tersebut justru akan mendukung persaingan 

usaha yang sehat dalam pasar yang pada akhirnya akan mendorong 

berkembangnya industri terkait yang menguntungkan para konsumen; -----------  

n.  Bahwa Terlapor dalam melakukan pengambilalihan atas PT Austindo 

Nusantara Jaya Rent melihat adanya potensi bisnis yang relevan dari Austindo 

Nusantara Jaya Rent yang diharapkan dapat menciptakan sinergi serta 

meningkatkan mutu pelayanan terhadap para konsumen dari Terlapor; ----------  

o. Bahwa dengan demikian pengambilalihan Austindo Nusantara Jaya Rent oleh 

Terlapor akan semakin memperkuat basis pertumbuhan industri terkait di 

Indonesia dan karenanya akan semakin memberikan banyak pilihan kepada 

konsumen seiring dengan semakin terfokusnya spesialisasi perusahaan pada 

industri ini; --------------------------------------------------------------------------------  
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p. Bahwa nilai transaksi pengambilalihan Austindo Nusantara Jaya Rent oleh 

Terlapor adalah sama sekali tidak signifikan apabila dibandingkan dengan 

batasan nilai/threshold untuk aset dan nilai penjualan yang dipersyaratkan oleh 

Peraturan Pemerintah  Nomor 57 Tahun 2010; ---------------------------------------  

q. Bahwa sebagaimana disebutkan dalam resital 4.2 Pendapat KPPU, nilai 

transaksi pengambilalihan Austindo Nusantara Jaya Rent oleh Terlapor adalah 

sebesar Rp. 269.999.000.000,- (Dua ratus enam puluh sembilan milyar 

sembilan ratus sembilan puluh sembilan juta Rupiah); ------------------------------  

r. Bahwa transaksi tersebut masih sangat jauh dibawah ambang batas sebesar Rp. 

2.500.000.000.000,- untuk nilai aset dan Rp. 5.000.000.000.000,- untuk nilai 

omset penjualan yang diamanatkan oleh Pasal 5 ayat (1) Peraturan Pemerintah  

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

s. Bahwa nilai transaksi yang demikian tentunya tidak akan memiliki dampak 

negatif sama sekali terhadap kondisi pasar yang ada, terlebih dengan 

mempertimbangkan fakta bahwa dalam pasar jasa pembiayaan konsumen baik 

Terlapor maupun Austindo Nusantara Jaya Rent merupakan pelaku usaha 

dengan pangsa pasar gabungan yang sangat kecil, yaitu 1,59% dari keseluruhan 

pangsa pasar di Indonesia sesuai dengan Pendapat KPPU; -------------------------  

t. Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di atas, bahwa tidak terdapat 

unsur kesengajaan, kekurang-pahaman atas ketentuan tentang penyampaian 

pemberitahuan, nilai transaksi yang tidak signifkan serta penilaian positif dari 

KPPU atas pemberitahuan yang disampaikan, maka Terlapor dengan ini 

memohon dengan hormat serta meminta kebijaksanaan KPPU untuk 

memberikan putusan yang seadil-adilnya yaitu mengecualikan Terlapor dari 

pengenaan sanksi denda administratif;---------------------------------------------- 

u. Bahwa Terlapor tidak memberikan alat bukti sebagai pembelaan terhadap 

dugaan pelanggaran yang diberikan oleh Investigator.---------------------------- 

16. Menimbang bahwa Majelis Komisi mempertimbangkan alat-alat bukti berupa surat 

dan atau dokumen yang diajukan oleh pihak Investigator sebagai berikut; --------------  
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a. Identitas badan usaha yang melakukan Penggabungan atau Peleburan Badan 

Usaha dan Pengambilalihan Saham Perusahaan (vide bukti C57 dan C7);------- 

b. Skema Perusahaan sampai Badan Usaha Induk Tertinggi (vide bukti C17);----- 

c. Laporan Keuangan 3 (tiga) tahun terakhir dari badan usaha yang melakukan 

Penggabungan atau Peleburan Badan Usaha dan Pengambilalihan Saham 

Perusahaan (vide bukti C11, C12, C13, C14, C15 dan C16); ----------------- 

d. Bukti Penggabungan atau Peleburan Badan Usaha dan Pengambilalihan Saham 

Perusahaan berlaku efektif secara yuridis (vide bukti C79);------------------- 

e. Jumlah hari keterlambatan adalah 32 (tiga puluh dua) hari kerja;------------ 

17. Menimbang bahwa Terlapor tidak mengajukan alat-alat bukti berupa surat dan atau 

dokumen kepada Majelis Komisi; -------------------------------------------------------------  

18. Menimbang bahwa setelah melakukan Pemeriksaan Pendahuluan, Majelis Komisi 

menyusun Laporan Hasil Pemeriksaan Pendahuluan yang disampaikan kepada Rapat 

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

19. Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan terhadap Laporan Hasil Pemeriksaan 

Pendahuluan, Rapat Komisi memutuskan untuk dilakukan Pemeriksaan Lanjutan 

terhadap Perkara Nomor 09/KPPU-M/2012; -------------------------------------------------  

20. Menimbang bahwa berdasarkan Keputusan Rapat Komisi, selanjutnya Komisi 

menerbitkan Penetapan Komisi Nomor: 78/KPPU/Pen/XI/2012 tanggal 19 November 

2012 tentang Pemeriksaan Lanjutan Perkara Nomor 09/KPPU-M/2012 (vide bukti 

A15); -----------------------------------------------------------------------------------------------  

21. Menimbang bahwa untuk melaksanakan Pemeriksaan Lanjutan, Komisi menerbitkan 

Keputusan Komisi Nomor 301/KPPU/Kep/XI/2012 tanggal 14 November 2012 

tentang Penugasan Anggota Komisi sebagai Majelis Komisi pada Pemeriksaan 

Lanjutan Perkara Nomor 09/KPPU-M/2012 (vide bukti A16); ----------------------------  

22. Menimbang bahwa Ketua Majelis Komisi Perkara Nomor 09/KPPU-M/2012 

menerbitkan Surat Keputusan Majelis Komisi Nomor 25/KMK/Kep/XI/2012  tentang 

Jangka Waktu Pemeriksaan Lanjutan Perkara Nomor 09/KPPU-M/2012, yaitu dalam 



        

 

halaman 15 dari 36 

 

 

SALINAN 

jangka waktu paling lama 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak tanggal 26 

November 2012 sampai dengan tanggal 13 Desember 2012 (vide bukti A17); ----------  

23. Menimbang bahwa Majelis Komisi telah menyampaikan Pemberitahuan Pemeriksaan 

Lanjutan, Petikan Penetapan Pemeriksaan Lanjutan, Petikan Surat Keputusan Majelis 

Komisi tentang Jangka Waktu Pemeriksaan Lanjutan, dan Surat Panggilan Sidang 

Majelis Komisi kepada Terlapor (vide bukti A21 , A22, A23,A24,A25); ----------------  

24. Menimbang bahwa pada tanggal 26 November 2012, Majelis Komisi melaksanakan 

Sidang Majelis Komisi dengan agenda Pemeriksaan Terlapor (Terlapor), yang pada 

pokoknya Majelis Komisi memperoleh informasi sebagai berikut (vide bukti B3); ----  

a. Bahwa nilai aset Terlapor tahun 2011 adalah Rp. 2.590.092.000.000 sesuai 

dengan Laporan Keuangan Konsolidasi PT Mitra Pinasthika Tahun 2011 yang 

telah diserahkan kepada KPPU; --------------------------------------------------------  

b. Bahwa nilai penjualan Terlapor tahun 2011 adalah Rp. 8.717.476.000.000; -----  

c. Bahwa nilai asset austindo Nusantara Jaya Rent tahun 2011 adalah 

3.446.337.112.363; -----------------------------------------------------------------------  

d. Bahwa nilai penjualan Austindo Nusantara Jaya Rent tahun 2011 tahun 2011 

adalah Rp. 796.851.016.618;- -----------------------------------------------------------  

e. Bahwa Terlapor mengambilalih 99,99% saham Austindo Nusantara Jaya Rent;   

f. Bahwa nilai aset gabungan Terlapor dan Austindo Nusantara Jaya Rent sebesar 

Rp 6.036.429.112.363; -------------------------------------------------------------------  

g. Bahwa nilai penjualan gabungan Terlapor dan Austindo Nusantara Jaya Rent  

sebesar 9.514.327.016.618; -------------------------------------------------------------  

h. Bahwa Terlapor dan Austindo Nusantara Jaya Rent bukan merupakan 

perusahaan yang terafiliasi (sesuai dengan skema perusahaan yang telah 

disampaikan kepada KPPU); ------------------------------------------------------------  

i. Bahwa Terlapor melakukan notifikasi pemberitahuan pada tanggal 27 April 

2012;------------------------------------------------------------------------------------- 
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j. Bahwa dengan demikian Terlapor terlambat melakukan Pemberitahuan kepada 

KPPU selama 32 hari kerja;----------------------------------------------------------- 

k. Bahwa keterlambatan tersebut disebabkan oleh kesalahpahaman Terlapor 

dalam memahami Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2010;------------------ 

l. Bahwa pemahaman Terlapor terhadap ketentuan dari Pasal 5 Peraturan 

Pemerintah Nomor 57 tahun 2010 mengenai nilai aset dan penjualan setelah 

penggabungan yaitu aset 2,5 Trilyun dan penjualan 5 Trilyun, Terlapor 

menginterprestasikan hal ini adalah nilai aset setelah penggabungan sehingga 

Terlapor tidak memiliki kewajiban untuk melaporkan transaksi 

pengambilalihan ini karena nilai aset dan penjualan Terlapor sebelum transaksi 

telah melampaui batasan nilai/threshold tersebut. Selain itu dengan nilai 

transaksi yang minim (tidak besar) dan pangsa pasar serta kondisi pasar yang 

tidak akan terpengaruh setelah transaksi ini, Terlapor merasa tidak memiliki 

kewajiban dalam melaporkan transaksi pengambilalihan ini;----------------------- 

m. Bahwa pada prinsipnya Terlapor memiliki itikad baik, sehingga setelah Komisi 

Pengawas Persaingan Usaha menyampaikan surat pemberitahuan Terlapor 

segera menyiapkan dokumen yang dibutuhkan, sehingga kurang dari satu bulan 

Terlapor sudah menyampaikan laporan keterlambatan. Bahwa Terlapor apabila 

diperlukan, bersedia untuk memberikan pernyataan kepatuhan kepada Undang-

Undang Nomor 5 Tahun 1999 dalam menjalankan usahanya serta dalam 

melakukan tindakan korporasi;-------------------------------------------------------- 

n. Bahwa pengambilalihan ini baru sekali dilakukan oleh Terlapor, sehingga 

belum terlalu memahami Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2010;--------- 

o. Pada saat Terlapor melakukan diskusi di KPPU Terlapor baru mengetahui ada 

Peraturan Komisi terkait merger dan akuisisi dan baru memahami cara 

penentuan nilai/threshold.-------------------------------------------------------------- 

25. Menimbang bahwa pada tanggal 28 November 2012, Majelis Komisi melaksanakan 

Sidang Majelis Komisi dengan agenda Penyerahan Kesimpulan Hasil Persidangan 

yang diajukan baik dari pihak Investigator maupun pihak Terlapor (vide bukti B4); ---  
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26. Menimbang bahwa Investigator menyerahkan Kesimpulan Hasil Persidangan yang 

pada pokoknya memuat hal-hal sebagai berikut (vide bukti A28):  -----------------------  

a. Bahwa sebagaimana ditetapkan pada ketentuan Pasal Pasal 1 angka 5 UU 

Nomor 5 Tahun 1999 dinyatakan ”Pelaku usaha adalah setiap orang 

perorangan atau badan usaha  baik yang berbentuk badan hukum atau bukan 

badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan 

dalam wilayah hukum Negara Republik Indonesia baik sendiri maupun 

bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan berbagai kegiatan usaha 

dalam bidang ekonomi”; ----------------------------------------------------------------  

b. Bahwa pengambilalihan saham perusahaan yang dimaksud adalah 

pengambilalihan saham   99,99 % (sembilan puluh sembilan koma sembilan 

puluh sembilan persen) Austindo Nusantara Jaya Rent oleh Terlapor; ------------  

c. Bahwa aset gabungan Terlapor dan Austindo Nusantara Jaya Rent sebesar Rp 

6.036.429.112.363,00 (enam triliun tiga puluh enam miliar empat ratus dua 

puluh sembilan juta seratus dua belas ribu tiga ratus enam puluh tiga Rupiah); -  

d. Bahwa penjualan gabungan Terlapor dan Austindo Nusantara Jaya Rent 

sebesar 9.514.327.016.618,00 (sembilan triliun lima ratus empat belas miliar 

tiga ratus dua puluh tujuh juta enam belas ribu enam ratus delapan belas 

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

e. Bahwa berdasarkan fakta di atas, Terlapor dan Austindo Nusantara Jaya Rent 

merupakan perusahaan yang tidak terafiliasi dan tidak dikendalikan oleh pihak 

yang sama; ---------------------------------------------------------------------------------  

f. Bahwa berdasarkan Perkom Nomor 3 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua 

Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 13 Tahun 2010 tentang 

Pedoman Pelaksanaan tentang Penggabungan atau Peleburan Badan Usaha dan 

Pengambilalihan Saham Perusahaan yang Dapat Mengakibatkan Terjadinya 

Praktik Monopoli dan atau Persaingan Usaha Tidak Sehat, bahwa kewajiban 

melakukan Pemberitahuan pengambilalihan saham Austindo Nusantara Jaya 

Rent oleh Terlapor adalah tanggal “Pemberitahuan diterima menteri baik 
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dalam hal terjadi perubahan anggaran dasar sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 21 ayat (3) UU No. 40/2007 maupun yang tidak disertai perubahan 

anggaran dasar”; -------------------------------------------------------------------------  

g. Bahwa efektif secara Yuridis pengambilalihan saham Austindo Nusantara Jaya 

Rent  oleh Terlapor adalah tanggal 31 Januari 2012; --------------------------------  

h. Bahwa dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kerja, Terlapor memiliki kewajiban 

untuk melakukan notifikasi Pemberitahuan kepada KPPU paling lambat pada 

tanggal 12 Maret 2012;----------------------------------------------------------------- 

i. Bahwa berdasarkan Formulir Pemberitahuan A1 dan Tanda Terima 

Pemberitahuan, Terlapor melakukan notifikasi Pemberitahuan pada tanggal 27 

April 2012 (vide bukti C1, dan C80)------------------------------------------------- 

j. Bahwa berdasarkan informasi dari Tossin Himawan selaku Presiden Direktur 

Terlapor menyatakan bahwa Terlapor terlambat melakukan pemberitahuan ke 

KPPU dikarenakan terdapat kesalahan dalam memahami Peraturan Pemerintah 

Nomor 57 Tahun 2010 terkait penghitungan threshold (vide bukti C81);-------- 

k. Bahwa menurut pemahaman Terlapor, apabila nilai aset sebelum proses 

transaksi pengambilalihan saham perusahaan sudah mencapai Rp 

2.500.000.000.000 (dua setengah triliun rupiah) dan/atau nilai aset sudah 

mencapai Rp 5.000.000.000.000 (lima triliun rupiah) maka tidak wajib 

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

l. Bahwa Tim Investigator menilai bahwa kesalahan dalam memahami Peraturan 

Pemerintah Nomor 57 Tahun 2010 sebagaimana disebut dalam fakta lain angka 

12, 13, dan 14 tidak dapat dijadikan alasan pembenar untuk terlambat 

melakukan Pemberitahuan kepada KPPU;------------------------------------------- 

m. Bahwa dengan demikian Tim Investigator tetap berpendapat bahwa Terlapor 

terlambat melakukan Pemberitahuan Pengambilalihan saham Austindo 

Nusantara Jaya Rent oleh Terlapor dalam waktu 32 (tiga puluh dua) hari kerja;  

n. Bahwa berdsarkan analisa tersebut di atas, Tim Investigator menilai telah 

terjadi pelanggaran Pasal 29 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 
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Keterlambatan Melakukan Pemberitahuan Pengambilalihan Saham Perusahaan 

Austindo Nusantara Jaya Rent oleh Terlapor; ----------------------------------------  

27. Menimbang bahwa Terlapor  menyerahkan Kesimpulan Hasil Persidangan yang pada 

pokoknya memuat hal-hal sebagai berikut (vide bukti A30): ------------------------------  

a. Bahwa Terlapor tetap mengacu pada pendapatnya yang tertuang dalam 

Tanggapan atas Laporan Dugaan Pelanggaran Pasal 29 UU No. 5/1999  

(“Tanggapan LKP”) yang telah disampaikan kepada Majelis Komisi di muka 

persidangan Perkara Aquo pada tanggal 12 November 2012 yang lalu; -----------  

b. Bahwa keterlambatan pemberitahuan Pengambilalihan terjadi sama sekali 

bukan karena adanya faktor kesengajaan dengan maksud untuk menutupi 

tindakan korporasi akusisi yang dilakukan oleh Terlapor; --------------------------  

c. Bahwa keterlambatan tersebut murni dikarenakan adanya kekeliruan 

pemahaman pengertian tentang ketentuan-ketentuan yang diatur dalam 

Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2010 mengenai kewajiban 

pemberitahuan Pengambilalihan perusahaan, tanpa ada maksud kesengajaan 

sedikitpun; ---------------------------------------------------------------------------------  

d. Bahwa KPPU telah mengirimkan pemberitahuan tertulis kepada Terlapor 

terkait keterlambatan tersebut, yang langsung ditindak lanjuti sebagai bentuk 

tindakan korektif, yaitu dengan menyampaikan pemberitahuan 

Pengambilalihan pada tanggal 27 April 2012 kepada KPPU, dimana kemudian 

berkas notifikasi dinyatakan lengkap oleh KPPU pada tanggal 20 Juni 2012. 

Direksi Terlapor juga selalu bertindak kooperatif menghadiri undangan 

permintaan klarifikasi dari KPPU pada tanggal 1 Agustus 2012. Terlapor juga 

selalu menanggapi dan memenuhi permintaan KPPU terkait dengan data dan 

informasi transaksi Pengambilalihan; --------------------------------------------------  

e. Bahwa KPPU pada tanggal 25 Oktober 2012 telah mengeluarkan pendapatnya 

atas Pengambilalihan tersebut (“Pendapat KPPU”) yang pada intinya 

menyimpulkan bahwa “Komisi menilai tidak terdapat dugaan adanya praktek 

monopoli dan persaingan usaha tidak sehat yang diakibatkan pengambilalihan 
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tersebut dengan pertimbangan tingkat konsentrasi pasar pembiayaan 

konsumen yang rendah, masih dibawah 1800, tidak terdapat hambatan masuk 

pasar di pasar jasa pembiayaan konsumen, bahwa nilai pangsa pasar 

gabungan Terlapor dan PT Austindo Nusantara Jaya Rent sebesar 1,59% 

sangat kecil dan tidak dapat mempengaruhi pasar secara signifikan”; ----------  

f. Bahwa sebagaimana disebutkan dalam resital 4.2 Pendapat KPPU, nilai 

transaksi Pengambilalihan Austindo Nusantara Jaya Rent oleh Terlapor adalah 

sebesar Rp. 269.999.000.000,- (Dua ratus enam puluh sembilan milyar 

sembilan ratus sembilan puluh sembilan juta rupiah) semakin membuktikan 

bahwa Pengambilalihan ini tidak memberikan dampak hukum ataupun 

komersial apapun yang merugikan kepada pihak-pihak manapun; ----------------  

g. Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di atas secara substansial 

Terlapor telah memenuhi kewajiban pelaporannya kepada KPPU dan penilaian 

dari KPPU sendiri telah menegaskan dan membuktikan bahwa 

pengambilalihan Austindo Nusantara Jaya Rent oleh Terlapor tersebut sama 

sekali tidak bertentangan dengan UU No. 5/1999, sehingga adanya 

keterlambatan pelaporan transaksi Pengambilalihan tidak lain hanya 

merupakan masalah administrasi yang tidak disengaja yang disebabkan oleh 

kekurang-pahaman atas ketentuan tentang penyampaian pemberitahuan. 

Keterlambatan tersebut juga tidak menyebabkan adanya kerugian apapun yang 

bersifat material bagi para pelaku pasar ataupun bagi konsumen Terlapor 

maupun Austindo Nusantara Jaya Rent;--------------------------------------------- 

h. Bahwa tindakan pengambilalihan yang dilakukan oleh Terlapor tersebut 

merupakan Pengambilalihan yang pertama kali dilakukan oleh Terlapor;-------- 

i. Bahwa Terlapor tidak mengetahui dan belum pernah berpartisipasi dalam 

sosialisai peraturan-peraturan KPPU, termasuk sosialisasi peraturan KPPU 

yang mengatur tentang peyampaian pelaporan atas tindakan pengalihan saham 

dan penggabungan;--------------------------------------------------------------------- 

j. Bahwa adanya perbedaan pemahaman mengenai batasan nilai (threshold) 

sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2010  dan 
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Peraturan Komisi Nomor 3 Tahun 2012 karena transaksi pengambilalihan ini 

adalah transaksi yang baru pertama kali dilakukan oleh Terlapor dan 

pemahaman yang benar atas batasan nilai (threshold) tersebut justru diperoleh 

oleh Terlapor dari KPPU dalam pertemuan tanggal 1 Agustus 2012;-------------- 

k. Bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan yang Terlapor sampaikan di 

atas, Terlapor memohon dengan segala hormat agar KPPU dapat 

mengecualikan Terlapor dari pengenaan sanksi berupa denda administratif;--- 

28. Menimbang bahwa Majelis Komisi memutuskan Pemeriksaan Lanjutan berakhir pada 

tanggal 3 Desember 2012; ----------------------------------------------------------------------  

29. Menimbang bahwa selanjutnya komisi menerbitkan Penetapan Komisi Nomor 

Tanggal 4 Desember 2012 tentang Musyawarah Majelis Komisi Perkara Nomor 

09/KPPU-M/2012  (vide bukti A29); ----------------------------------------------------------  

30. Menimbang bahwa untuk melaksanakan Musyawarah Majelis Komisi, Komisi 

menerbitkan Keputusan Komisi Nomor 309/KPPU/Kep/XII/2012 tanggal 4 

Desember 2012 tentang Penugasan Anggota Komisi sebagai Majelis Komisi pada 

Musyawarah Majelis Komisi Perkara Nomor 09/KPPU-M/2012 (vide bukti A30); ----   

31. Menimbang bahwa Majelis Komisi telah menyampaikan Petikan Penetapan 

Musyawarah Majelis kepada para Terlapor (vide bukti A34); -----------------------------  

32. Menimbang bahwa setelah melaksanakan Musyawarah Majelis Komisi, Majelis 

Komisi menilai telah memiliki bukti dan penilaian yang cukup untuk mengambil 

putusan; --------------------------------------------------------------------------------------------  
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TENTANG HUKUM 

 

Setelah mempertimbangkan Laporan Keterlambatan Pemberitahuan, Tanggapan Terlapor 

terhadap Laporan Keterlambatan Pemberitahuan, keterangan Terlapor, surat-surat dan atau 

dokumen, Kesimpulan Hasil Persidangan yang disampaikan baik oleh Investigator maupun 

Terlapor, Majelis Komisi menilai, menganalisa, menyimpulkan dan memutuskan perkara 

berdasarkan alat bukti yang cukup tentang telah terjadi atau tidak terjadinya pelanggaran 

terhadap Pasal 29 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 yang diduga dilakukan oleh 

Terlapor dalam Perkara Nomor 09/KPPU-M/2012. Dalam melakukan penilaian dan 

analisa, Majelis Komisi menguraikan dalam beberapa bagian, yaitu; ---------------------------  

1. Tentang Dugaan Pelanggaran; ------------------------------------------------------------------  

2. Tentang Identitas Terlapor; ---------------------------------------------------------------------  

3. Tentang Objek Perkara; -------------------------------------------------------------------------  

4. Tentang Pengambilalihan Saham  PT Austindo Nusantara Jaya Rent Oleh  PT Mitra 

Pinasthika Mustika; ------------------------------------------------------------------------------  

5. Tentang Nilai Aset dan Nilai Penjualan setelah pengambilalihan saham; ----------------   

6. Tentang Kewajiban Melakukan Pemberitahuan Kepada Komisi; -------------------------  

7. Tentang Pemenuhan Unsur Pasal 29 UU No.5/1999; ---------------------------------------  

8. Tentang Kesimpulan Majelis Komisi; ---------------------------------------------------------  

9. Tentang Pertimbangan Majelis Komisi Sebelum Memutus; -------------------------------  

10. Tentang Diktum Putusan dan Penutup. --------------------------------------------------------  



        

 

halaman 23 dari 36 

 

 

SALINAN 

Berikut uraian masing-masing bagian sebagaimana tersebut di atas; ----------------------------  

1. Tentang Dugaan Pelanggaran; -----------------------------------------------------------------  

Menimbang bahwa dalam Laporan Keterlambatan Pemberitahuan, Investigator 

menyampaikan terdapat bukti dugaan pelanggaran Pasal 29 Undang-undang No. 5 

Tahun 1999 yang dilakukan oleh Terlapor sebagai berikut: ---------------------------------  

1.1 Bahwa Terlapor diduga terlambat melakukan pemberitahuan kepada KPPU terkait 

pengambilalihan saham PT Austindo Nusantara Jaya Rent melebihi 30 (tiga puluh) 

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

1.2 Bahwa nilai aset pengambilalihan saham PT Austindo Nusantara Jaya Rent oleh 

Terlapor tersebut melebihi Rp 2.500.000.000.000,00 (dua triliun lima ratus miliar 

rupiah) dan/atau nilai penjualannya melebihi Rp 5.000.000.000.000,00 (lima 

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

2. Tentang Identitas Terlapor; --------------------------------------------------------------------  

Bahwa Majelis Komisi menilai Identitas Terlapor adalah sebagai berikut: ----------------  

Terlapor, PT Mitra Pinasthika Mustika, yang beralamat kantor di Jalan Agung 

Karya IV Blok B Nomor 19 Sunter Podomoro Jakarta, merupakan suatu perusahaan 

yang didirikan dengan nama PT Mitra Pratama Mustika pada tanggal 2 November 

1987 dan telah disahkan melalui Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia 

tertanggal 11 Agustus 1988 Nomor C2-7013.HT.01.01.Th.88. sesuai dengan anggaran 

dasar, bergerak dalam bidang industri, perikanan, pertanian, perkayuan, konstruksi, 

dan transportasi, grosir, agen, distributor, pemasok dan perdagangan, dengan fokus 

usaha bergerak sebagai dealer utama dan penjualan retail sepeda motor Honda,(vide 

bukti B2, C22, C23); ------------------------------------------------------------------------------  

3. Tentang Objek Perkara; ------------------------------------------------------------------------  

Bahwa yang menjadi objek perkara ini adalah Keterlambatan Pemberitahuan 

Pengambilalihan saham perusahaan PT Austindo Nusantara Jaya Rent oleh Terlapor 

kepada Komisi Pengawas Persaingan Usaha;--------------------------------------------------  
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4. Tentang Pengambilalihan Saham  PT Austindo Nusantara Jaya Rent Oleh  PT 

Mitra Pinasthika Mustika; ----------------------------------------------------------------------  

4.1 Bahwa dalam Pasal 29 ayat (1) Undang Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang 

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

4.2 Bahwa dalam Pasal 1 Ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun  2010 

tentang Penggabungan atau Peleburan Badan Usaha dan Pengambilalihan Saham 

Perusahaan Yang Dapat Mengakibatkan Terjadinya Praktik Monopoli dan 

Persaingan Usaha Tidak Sehat (selanjutnya disebut “PP Nomor 57 Tahun 2010”), 

yang dimaksud pengambilalihan adalah perbuatan hukum yang dilakukan oleh 

Pelaku Usaha untuk mengambilalih saham Badan Usaha yang mengakibatkan 

beralihnya pengendalian atas Badan Usaha tersebut; ------------------------------------  

4.3 Bahwa dalam  Pasal 5 Ayat (1) PP 57 Tahun  2010  Pasal 5 Ayat 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, atau Pengambilalihan saham 

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

4.4 Berdasarkan Laporan Keterlambatan Pemberitahuan dan Kesimpulan Hasil 

Persidangan yang diserahkan oleh Investigator, diperoleh bukti bahwa Surat 

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor AHU-AH.01.10-03170 

tentang Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT Austindo 

Nusantara Jaya Rent  diketahui bahwa pengambilalihan saham Austindo Nusantara 

Jaya Rent oleh Terlapor berlaku efektif secara hukum pada tanggal 31 Januari 

2012 (vide bukti C79); -----------------------------------------------------------------------  
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4.5 Berdasarkan Laporan Keterlambatan Pemberitahuan dan Kesimpulan Hasil 

Persidangan yang diserahkan oleh Investigator diperoleh bukti Tanda Terima 

Pemberitahuan Pengambilalihan Saham PT Austindo  Nusantara Jaya Rent Oleh 

Terlapor Kepada Komisi Pengawas Persaingan Usaha Tertanggal 27 April 2012 

(vide bukti C80); ------------------------------------------------------------------------------  

4.6 Berdasarkan Laporan Dugaan Pelanggaran Bahwa pengambilalihan saham 

perusahaan yang dimaksud adalah pengambilalihan saham   99,99 % (sembilan 

puluh sembilan koma sembilan puluh sembilan persen) PT Austindo Nusantara 

Jaya Rent oleh Terlapor; ---------------------------------------------------------------------  

4.7 Berdasarkan Tanggapan atas Laporan Keterlambatan Pemberitahuan dan 

Kesimpulan Hasil Persidangan, dari Terlapor, dinyatakan bahwa keterlambatan 

tersebut terjadi sama sekali bukan karena adanya faktor kesengajaan dengan 

maksud untuk menutupi tindakan korporasi akusisi yang dilakukan oleh Terlapor 

terhadap Austindo Nusantara Jaya Rent (vide bukti A13,A27); ------------------------  

4.8 Majelis Komisi menilai  bahwa Terlapor telah melakukan pengambilalihan atas 

saham  PT Austindo Nusantara Jaya Rent yang berlaku efektif secara hukum pada 

tanggal 31 Januari 2012 sesuai dengan Surat Kementerian Hukum dan Hak Asasi 

Manusia Nomor AHU-AH.01.10-03170 tentang Penerimaan Pemberitahuan 

Perubahan Data Perseroan PT Austindo Nusantara Jaya Rent  (vide bukti C79); ----  

5. Tentang Nilai Aset dan Nilai Penjualan setelah pengambilalihan saham; ------------  

5.1.1 Bahwa menurut ketentuan Pasal 29 ayat (1) Undang Undang Nomor 5 Tahun 

1999, Pelaku Usaha wajib untuk melakukan pemberitahuan pengambilalihan 

saham kepada Komisi jika berakibat nilai aset dan atau nilai penjualannya 

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

5.1.2 Bahwa menurut ketentuan Pasal 29 ayat (2) Undang Undang Nomor 5 Tahun 

1999, ketentuan tentang penetapan nilai aset dan atau nilai penjualan serta 

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

Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2010; --------------------------------------  
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5.1.3 Bahwa batasan nilai menurut ketentuan Pasal 5 Peraturan Pemerintah Nomor  

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

5.1.3.1 Batasan Nilai untuk melakukan pemberitahuan Penggabungan, 

Peleburan dan Pengambilalihan kepada Komisi; -----------------------  

1) nilai aset badan usaha hasil penggabungan atau peleburan 

atau pengambilalihan melebihi Rp2.500.000.000.000,00 (dua 

triliun lima ratus miliar rupiah); atau 

2) nilai penjualan (omzet) badan usaha hasil penggabungan 

atau peleburan atau pengambilalihan melebihi 

Rp5.000.000.000.000,00 (lima triliun rupiah); 

3) Sedangkan jika dua atau lebih pihak yang melakukan 

Penggabungan, Peleburan dan Pengambilalihan bergerak di 

bidang perbankan, pelaku usaha wajib melakukan 

pemberitahuan kepada Komisi apabila nilai aset badan 

usaha hasil penggabungan atau peleburan atau 

pengambilalihan melebihi Rp20.000.000.000.000,00 (dua 

puluh triliun rupiah). 

4) Nilai penjualan dan/atau aset hasil penggabungan atau 

peleburan atau pengambilalihan adalah jumlah nilai 

penjualan dan/atau aset yang dihitung berdasarkan 

penjumlahan nilai penjualan dan/atau aset tahun terakhir 

yang telah diaudit dari masing-masing pihak yang melakukan 

Penggabungan, Peleburan dan Pengambilalihan ditambah 

dengan nilai penjualan dan/atau aset dari seluruh badan 

usaha yang secara langsung maupun tidak langsung 

mengendalikan atau dikendalikan oleh Badan Usaha yang 

melakukan Penggabungan, Peleburan dan Pengambilalihan 

5) Nilai aset dan/atau nilai penjualan tidak hanya meliputi nilai 

aset dan/atau nilai penjualan dari perusahaan yang 
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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. Nilai aset dan/atau nilai penjualan Badan Usaha 

Induk 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;  

6) Badan Usaha Induk Tertinggi adalah pengendali tertinggi 

dari badan usaha yang akan melakukan Penggabungan, 

Peleburan dan Pengambilalihan, sedangkan anak 

perusahaan yang paling bawah adalah badan usaha yang 

dikendalikan secara tidak langsung oleh perusahaan yang 

akan melakukan Penggabungan, Peleburan dan 

Pengambilalihan;------------------------------------------------- - 

7) Nilai aset yang dihitung adalah nilai aset yang berlokasi di 

wilayah Indonesia. Sama halnya dengan nilai penjualan, 

yang dihitung adalah nilai penjualan di wilayah Indonesia 

(tidak termasuk ekspor), baik yang berasal dari dalam 

maupun penjualan yang bersumber dari luar wilayah 

Indonesia. Dalam hal ini, nilai aset atau nilai penjualan yang 

dihitung adalah nilai aset atau nilai penjualan seluruh anak 

perusahaan secara langsung atau tidak langsung dari Badan 

Usaha Induk Tertinggi;--------------------------------------- 

5.2 Bahwa berdasarkan Laporan Keterlambatan Pemberitahuan, Kesimpulan yang 

disampaikan oleh Investigator terkait  nilai aset gabungan akibat pengambilalihan 

saham PT Austindo Nusantara Jaya Rent oleh Terlapor adalah sebesar Rp 
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6.036.429.112.363,00 (enam triliun tiga puluh enam miliar empat ratus dua puluh 

sembilan juta seratus dua belas ribu tiga ratus enam puluh tiga Rupiah) dan nilai 

penjualan gabungan Terlapor dan PT Austindo Nusantara Jaya Rent sebesar 

9.514.327.016.618,00 (sembilan triliun lima ratus empat belas miliar tiga ratus dua 

puluh tujuh juta enam belas ribu enam ratus delapan belas rupiah) (vide bukti 

A1.1, A28); ------------------------------------------------------------------------------------  

5.3 Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap Terlapor telah diklarifikasi bahwa 

nilai aset gabungan akibat pengambilalihan saham PT Austindo Nusantara Jaya 

Rent oleh Terlapor adalah sebesar Rp 6.036.429.112.363,00 (enam triliun tiga 

puluh enam miliar empat ratus dua puluh sembilan juta seratus dua belas ribu tiga 

ratus enam puluh tiga Rupiah) dan nilai penjualan gabungan Terlapor dan PT 

Austindo Nusantara Jaya Rent sebesar 9.514.327.016.618,00 (sembilan triliun lima 

ratus empat belas miliar tiga ratus dua puluh tujuh juta enam belas ribu enam ratus 

delapan belas rupiah) (vide bukti B3 ); -----------------------------------------------------  

5.4 Bahwa Majelis Komisi berpendapat berdasarkan dokumen yang disampaikan oleh 

Investigator dan berdasarkan keterangan yang diberikan oleh Terlapor dalam 

Sidang Majelis Komisi bahwa nilai aset gabungan setelah pengambilalihan saham 

PT Austindo Nusantara Jaya Rent oleh Terlapor adalah sebesar Rp 

6.036.429.112.363,00 (enam triliun tiga puluh enam miliar empat ratus dua puluh 

sembilan juta seratus dua belas ribu tiga ratus enam puluh tiga Rupiah) dan telah 

melebihi  batasan nilai aset untuk melakukan pemberitahuan Penggabungan, 

Peleburan dan Pengambilalihan kepada Komisi yaitu melebihi Rp 

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

5.5 Bahwa Majelis Komisi berpendapat berdasarkan dokumen yang disampaikan oleh 

Investigator dan berdasarkan keterangan yang diberikan oleh Terlapor dalam 

Sidang Majelis Komisi bahwa nilai penjualan gabungan Terlapor dan PT Austindo 

Nusantara Jaya Rent sebesar 9.514.327.016.618,00 (Sembilan triliun lima ratus 

empat belas miliar tiga ratus dua puluh tujuh juta enam belas ribu enam ratus 

delapan belas rupiah) telah melebihi  batasan nilai penjualan (omset) badan usaha 
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hasil penggabungan atau peleburan atau pengambilalihan melebihi Rp 

5.000.000.000.000,00 (lima triliun rupiah); -----------------------------------------------  

5.6 Bahwa Majelis Komisi menilai bahwa berdasarkan nilai aset dan nilai omset 

setelah Terlapor melakukan pengambilalihan saham PT Austindo Nusantara Jaya 

Rent, maka Terlapor wajib melakukan pemberitahuan kepada Komisi sesuai 

dengan ketentuan Pasal 29 ayat (1) UU No. 5 Tahun 1999; ----------------------------  

6. Tentang Kewajiban Melakukan Pemberitahuan Kepada Komisi; ---------------------  

6.1 Bahwa Ketentuan dalam Pasal 29 UU No.5 Tahun 1999 berbunyi sebagai berikut:  

(1)”Penggabungan atau Peleburan badan Usaha, atau pengambilalihan saham 

sebagaimana dimaksud dalam pasal 28 yang berakibat nilai asset dan atau nilai 

penjualannya melebihi jumlah tertentu, wajib memberitahukan kepada Komisi 

selambat-lambatnya 30 (tiga puluh hari) sejak tanggal penggabungan, 

peleburan, atau pengambilalihan tersebut”; --------------------------------------------  

(2)”Ketentuan tentang penetapan nilai aset dan atau nilai penjualan serta tata 

cara pemberitahuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur dalam 

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

6.2 Bahwa dalam ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2010 Pasal 5 

ayat (1) Berbunyi “Penggabungan Badan Usaha, Peleburan Badan Usaha, atau 

Pengambilalihan saham perusahaan lain yang berakibat nilaiaset dan/atau nilai 

penjualannya melebihi jumlah tertentuwajib diberitahukan secara tertulis 

kepada Komisi paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak tanggal telah 

berlaku efektif secara yuridis Penggabungan Badan Usaha, Peleburan Badan 

Usaha, atau Pengambilalihan saham perusahaan”; ----------------------------------  

6.3 Bahwa berdasarkan Peraturan Komisi Nomor 4 Tahun 2012 tentang Perubahan 

Kedua Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 13 Tahun 2010 

tentang Pedoman Pelaksanaan tentang Penggabungan atau Peleburan Badan 

Usaha dan Pengambilalihan Saham Perusahaan yang Dapat Mengakibatkan 

Terjadinya Praktik Monopoli dan atau Persaingan Usaha Tidak Sehat, bahwa 

kewajiban melakukan Pemberitahuan adalah “Pemberitahuan diterima Menteri 
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baik dalam hal terjadi perubahan anggaran dasar sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 21 ayat (3) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 maupun yang 

tidak disertai perubahan anggaran dasar”; --------------------------------------------  

6.4 Berdasarkan alat bukti dari Investigator, yaitu berupa Surat Kementerian Hukum 

dan Hak Asasi Manusia Nomor AHU-AH.01.10-03170 tentang Penerimaan 

Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT Austindo Nusantara Jaya Rent  

diketahui bahwa  pengambilalihan PT Austindo Nusantara Jaya Rent, oleh 

Terlapor berlaku efektif secara hukum pada tanggal 31 Januari 2012 (vide bukti 

C79); -----------------------------------------------------------------------------------------  

6.5 Bahwa berdasarkan Laporan Keterlambatan Pemberitahuan dan Kesimpulan 

Hasil Persidangan yang diserahkan Investigator, tanggal efektif secara Yuridis 

pengambilalihan saham Austindo Nusantara Jaya Rent oleh Terlapor adalah 

tanggal 31 Januari 2012 (vide bukti A1.1,A28); ---------------------------------------  

6.6 Bahwa dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kerja, Terlapor memiliki kewajiban 

untuk melakukan notifikasi Pemberitahuan kepada KPPU paling lambat pada 

tanggal 12 Maret 2012; --------------------------------------------------------------------  

6.7 Bahwa berdasarkan Laporan Keterlambatan Pemberitahuan dan Kesimpulan 

Hasil Persidangan yang diserahkan Investigator, Terlapor melakukan 

pemberitahuan kepada KPPU pada tanggal 27 April 2012 (Vide bukti 

A1.1,A28); ----------------------------------------------------------------------------------  

6.8 Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap Terlapor, telah diklarifikasi 

bahwa Terlapor melakukan pemberitahuan kepada KPPU pada tanggal 27 April 

2012 (Vide bukti B3); ----------------------------------------------------------------------  

6.9 Bahwa berdasarkan Tanggapan atas LKP dan Kesimpulan Hasil Persidangan 

yang diserahkan oleh Terlapor menyatakan bahwa Terlapor setelah menerima 

pemberitahuan dari KPPU tertanggal 29 Maret 2012, kemudian menyampaikan 

pemberitahuan kepada KPPU tanggal 27 April 2012 (Vide bukti A13,A27); ------  

6.10 Majelis Komisi Berpendapat berdasarkan bukti dokumen dan keterangan yang 

diberikan Terlapor pada Sidang Majelis Komisi maka sesuai dengan Surat 
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Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor AHU-AH.01.10-03170 

tentang Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT Austindo 

Nusantara Jaya Rent diketahui bahwa  pengambilalihan Austindo Nusantara Jaya 

Rent oleh Terlapor berlaku efektif secara hukum pada tanggal 31 Januari 2012, 

sedangkan Terlapor melakukan pemberitahuan kepada KPPU pada tanggal 27 

April 2012; ----------------------------------------------------------------------------------  

6.11 Majelis Komisi menilai bahwa berdasarkan Surat Kementerian Hukum dan Hak 

Asasi Manusia Nomor AHU-AH.01.10-03170 tentang Penerimaan 

Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT Austindo Nusantara Jaya Rent,  

dan waktu pemberitahuan Terlapor kepada KPPU, maka Terlapor telah 

melakukan keterlambatan dalam melakukan pemberitahuan pengambilalihan 

selama 32 (tiga puluh dua) hari; ----------------------------------------------------------  

7. Tentang Pemenuhan Unsur Pasal 29 UU No.5/1999;  -------------------------------------  

7.1 Menimbang bahwa Pasal 29 UU No.5 Tahun 1999 berbunyi sebagai berikut: -----  

(1)“Penggabungan atau Peleburan badan Usaha, atau pengambilalihan saham 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 yang berakibat nilai asset dan atau nilai 

penjualannya melebihi jumlah tertentu, wajib memberitahukan kepada Komisi 

selambat-lambatnya 30 (tiga puluh hari) sejak tanggal penggabungan, 

peleburan, atau pengambilalihan tersebut)” --------------------------------------------  

(2)“Ketentuan tentang penetapan nilai aset dan atau nilai penjualan serta tata cara 

pemberitahuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur dalam Peraturan 

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

7.2 Menimbang bahwa untuk membuktikan terjadi atau tidak terjadinya pelanggaran 

Pasal 29 Undang Undang Nomor 5 Tahun 1999, maka Majelis Komisi 

mempertimbangkan unsur-unsur sebagai berikut; --------------------------------------  

7.3 Unsur pengambialihan saham (sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 Undang 

Undang Nomor 5 Tahun 1999); -----------------------------------------------------------  

7.3.1 Bahwa Pasal 28 ayat (2) menyatakan ”Pelaku usaha dilarang melakukan 

pengambilalihan saham perusahaan lain apabila tindakan tersebut dapat 
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mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha 

tidak sehat;-------------------------------------------------------------------  

7.3.2 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 saham 

perusahaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) , diatur dalam Peraturan 

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

7.3.3 Bahwa Peraturan Pemerintah yang mengatur lebih lanjut hal-hal yang 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (3) adalah Peraturan 

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

7.3.4 Bahwa yang dimaksud dengan pengambilalihan berdasarkan pasal 1 ayat 

(3) Peraturan Pemerintah  Nomor 57 Tahun 2010 adalah “Perbuatan 

hukum  yang dilakukan oleh pelaku usaha untuk mengambilalih saham 

bada usaha yang mengakibatkan beralihnya pengendalian atas badan 

usaha tersebut;--------------------------------------------------------------- 

7.3.5 Bahwa berdasarkan uraian pada Butir 4 Tentang Hukum Putusan ini, telah 

terjadi pengambilalihan saham PT Austindo Nusantara Jaya Rent oleh 

Terlapor yang mengakibatkan beralihnya pengendalian atas PT Austindo 

Nusantara Jaya Rent;---------------------------------------------------- 

7.3.6 Bahwa dengan demikian unsur pengambilalihan saham terpenuhi;------ 

7.4 Unsur nilai aset dan atau nilai penjualan yang melebihi jumlah tertentu; ------------  

7.4.1 Bahwa berdasarkan Pasal 29 ayat (2) Undang Undang Nomor 5 Tahun 

1999, ketentuan tentang penetapan nilai asset dan atau nilai penjualan serta 

tatacara pemberitahuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur 

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

7.4.2 Bahwa Peraturan Pemerintah yang mengatur tentang penetapan nilai asset 

dan atau nilai penjualan serta tatacara pemberitahuan sebagaimana 

dimaksud pada butir 7.4.1 diatas adalah, PP Nomor 57 Tahun 2010;-------  
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7.4.3 Bahwa Pasal 5 Peraturan Pemerintah Nomor  57 Tahun 2010 mengatur 

nilai asset badan usaha hasil penggabungan atau peleburan atau 

pengambilalihan melebihi Rp. 2.500.000.000.000,00 (dua triliun lima ratus 

miliar rupiah); atau nilai penjualan (omset) badan usaha hasil 

penggabungan atau peleburan atau pengambilalihan melebihi 

Rp5.000.000.000.000,00 (lima triliun rupiah);---------------------------- 

7.4.4 Bahwa berdasarkan uraian pada Butir 5 Tentang Hukum Putusan ini, 

pengambilalihan saham PT Austindo Nusantara Jaya Rent, oleh Terlapor 

berakibat nilai aset dan atau nilai penjualannya melebihi jumlah tertentu 

sebagaimana dimaksud pada butir 7.4.3 diatas;------------------- 

7.4.5 Bahwa dengan demikian unsur nilai asset dan atau nilai penjualan yang 

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

7.5 Unsur keterlambatan melakukan pemberitahuan kepada Komisi; --------------------  

7.5.1 Bahwa berdasarkan Pasal 29 ayat (1) Undang Undang Nomor 5 tahun 

1999, Pengambilalihan saham sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 yang 

berakibat nilai aset dan atau nilai penjualannya melebihi jumlah tertentu, 

wajib memberitahukan kepada Komisi selambat-lambatnya 30 (tiga puluh 

hari) sejak tanggal pengambilalihan tersebut;------------------------------ 

7.5.2 Bahwa pengambilalihan PT Austindo Nusantara Jaya Rent oleh Terlapor 

berlaku efektif secara hukum pada tanggal 31 Januari 2012, sedangkan 

Terlapor melakukan pemberitahuan kepada KPPU pada tanggal 27 April 

2012; --------------------------------------------------------------------------- 

7.5.3 Bahwa berdasarkan uraian sebagaimana dimaksud pada Butir 6 Tentang 

Hukum Putusan ini, Terlapor telah melakukan keterlambatan dalam 

melakukan pemberitahuan pengambilalihan selama 32 (tiga puluh dua) 

hari;---------------------------------------------------------------------------- 

7.5.4 Bahwa dengan demikian unsur keterlambatan melakukan pemberitahuan 

kepada Komisi terpenuhi;--------------------------------------------------------  

8. Tentang Kesimpulan Majelis Komisi; --------------------------------------------------------  
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Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan dan uraian di atas, Majelis Komisi 

sampai pada kesimpulan sebagai berikut: -------------------------------------------------------  

8.1 Bahwa telah terbukti adanya keterlambatan melakukan pemberitahuan kepada 

Komisi yang dilakukan oleh Terlapor sesuai dengan bukti dokumen yang 

diserahkan oleh Investigator serta pengakuan yang telah disampaikan oleh 

Terlapor melalui Tanggapan Laporan Keterlambatan Pemberitahuan serta 

keterangan secara langsung pada Sidang Majelis Komisi; ----------------------------  

8.2  Bahwa benar bahwa nilai aset setelah pengambilalihan memenuhi jumlah 

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

8.3 Bahwa benar adanya keterlambatan melakukan pemberitahuan kepada Komisi 

setelah efektif yuridis pengambilalihan saham; -----------------------------------------  

8.4 Bahwa keterlambatan atas pemberitahuan pengambilalihan saham yang dilakukan 

oleh Terlapor dikarenakan kesalahpamahan Terlapor dalam memahami 

ketentuan mengenai batasan nilai aset dan batasan nilai omset yang diatur dalam 

Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2010; ------------------------------------------  

9. Tentang Pertimbangan Majelis Komisi Sebelum Memutus;  ----------------------------  

Menimbang bahwa sebelum memutuskan, Majelis Komisi mempertimbangkan hal-hal 

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

9.1 Bahwa Terlapor setelah mengetahui bahwa telah terlambat dalam melakukan 

pemberitahuan pengambialihan saham, segera merespon dengan baik dan 

melengkapi syarat-syarat administratif  kepada KPPU ; -------------------------------  

9.2 Bahwa Majelis Komisi mempertimbangkan hal-hal yang meringankan bagi 

Terlapor yaitu, Terlapor telah bersikap baik dan kooperatif selama proses Sidang 

Majelis Komisi berlangsung; ---------------------------------------------------------- ---- 

9.3 Bahwa Majelis komisi mempertimbangkan agar keterlambatan ini menjadi 

pembelajaran bagi pelaku usaha lainnya agar mematuhi peraturan perundang-

undangan yang berlaku; --------------------------------------------------------------------  

10. Tentang Diktum Putusan dan Penutup; ------------------------------------------------------  
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SALINAN 

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta, penilaian, analisa dan kesimpulan di atas, 

serta dengan mengingat Pasal 43 ayat (3) Undang-undang  Nomor 5 Tahun 1999, 

Majelis Komisi: -------------------------------------------------------------------------------------  

 

 

 

 

 

MEMUTUSKAN  

1. Menyatakan bahwa Terlapor terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar 

Pasal 29 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999; ------------------------------------------  

2. Menghukum Terlapor membayar denda sebesar Rp.4.600.000.000.- (Empat 

Milyar Enam 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 423755 (Pendapatan Denda Pelanggaran di Bidang Persaingan 

Usaha); ----------------------------------------------------------------------------------------------  

Bahwa setelah Terlapor melakukan pembayaran denda, maka salinan bukti pembayaran 

denda tersebut dilaporkan dan diserahkan ke KPPU. 

Demikian putusan ini ditetapkan  melalui musyawarah dalam Sidang Majelis Komisi  pada 

hari Senin tanggal 10 Desember 2012 oleh Majelis Komisi yang terdiri dari Dr. Sukarmi, 

S.H., M.H., Erwin Syahril, S.H., dan Ir. Dedie S Martadisastra,S.E.,M.M. dan dibacakan di 

muka persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 11 

Desember 2012 oleh Majelis Komisi yang terdiri dari Dr. Sukarmi, S.H., M.H. sebagai 

Ketua Majelis Komisi, Erwin Syahril, S.H. Sebagai Anggota Majelis Komisi dan Dr. A.M. 

Tri Anggraini, S.H., M.H. sebagai Anggota Majelis Komisi Pengganti, dengan dibantu 

oleh R. Arif Yulianto, S.H. dan Rumondang Nainggolan, S.H.  masing-masing sebagai 

Panitera.  
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SALINAN 

 

Ketua Majelis Komisi, 

 

t.t.d 

 

Dr. Sukarmi, S.H., M.H. 

 

Anggota Majelis Komisi, 

 

 t.t.d 

 

Erwin Syahril, S.H. 

Anggota Majelis Komisi, 

 

t.t.d 

 

Ir. Dedie S Martadisastra,S.E.,M.M. 

 

Panitera, 

 

t.t.d 

 

R. Arif Yulianto, S.H. 

 

t.t.d 

 

Rumondang Nainggolan, S.H. 

 

 

 

 

 

 


