
PENDAPAT KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

NOMOR 09/KPPU/PDPT/II/2016

TENTANG

PEMBERITAHUAN PENGAMBILALIHAN SAHAM PERUSAHAAN

NEW BRITAIN PALM OIL LIMITED OLEH SIME DARBY PLANTATION SDN BHD

1. LATAR BELAKANG

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2010 tentang

Penggabungan atau Peleburan Badan Usaha dan Pengambilalihan Saham

Perusahaan yang Dapat Mengakibatkan Terjadinya Praktik Monopoli dan

Persaingan Usaha Tidak Sehat (”PP No. 57 Tahun 2010”) jo. Peraturan Komisi

Pengawas Persaingan Usaha Nomor 10 Tahun 2010 tentang Formulir

Pemberitahuan Penggabungan atau Peleburan Badan Usaha dan

Pengambilalihan Saham Perusahaan (”Perkom No. 10 Tahun 2010”) jo.

Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 3 Tahun 2012 tentang

Perubahan Kedua Atas 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 Persaingan Usaha Tidak Sehat

(“Perkom No. 3 Tahun 2012”) jo. Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha

Nomor 2 Tahun 2013 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi

Pengawas Persaingan Usaha Nomor 13 tahun 2010 Tentang Pedoman

Pelaksanaan Penggabungan atau Peleburan Badan Usaha dan Pengambilalihan

Saham Perusahaan yang dapat Mengakibatkan terjadinya Praktik Monopoli dan

Persaingan Usaha Tidak Sehat, pada tanggal 16 April 2014 Komisi Pengawas

Persaingan Usaha (”Komisi”) telah menerima Pemberitahuan dari Sime Darby

Plantation Sdn Bhd terkait Pengambilalihan (akuisisi) Saham perusahaan New

Britain Palm Oil Limited telah dicatat dengan nomor register A11515.



2. PARA PIHAK

2.1. Perusahaan yang Mengambilalih: Sime Darby Plantation Sdn Bhd

Sime Derby Plantations merupakan perusahaan yang berkedudukan di

malaysia dan didirikan berdasarkan hukum negara Malaysia. Sime Derby

Plantations bergerak di bi dang Perkebunan dan Pengolahan Kelapa Sawit.

ime Darby Plantation adalah salah satu produsen minyak sawit terbesar di

dunia, memproduksi sekitar 2,3 juta ton atau 4% dari minyak sawit

mentah dunia (CPO) per tahun.

Komposisi kepemilikan saham Sime Derby Plantation Sdn Bhd adalah:

No Pemegang Saham Komposisi Kepemilikan

1 Sime Darby Berhad 100%

Nilai penjualan dan aset Sime Darby Plantation Sdn Bhd dalam 3 (tiga)

tahun terakhir adalah:

[ data tidak ditampilkan ]

Skema Sime Darby Plantation Sdn Bhd sebelum akuisisi

[ data tidak ditampilkan ]

2.1.1. Sime Darby Berhad

Sime Darby Berhad ("Sime Darby") merupakan perusahaan multinasional

Malaysia dengan kegiatan utama : (i) perkebunan; (ii) properti; (iii) industri;

(iv) motor; dan (v) energi dan utilitas, dengan operasi yang mencakup 26

negara.

Nilai penjualan dan aset Sime Darby Berhad dalam 3 tahun terakhir

adalah:

[ data tidak ditampilkan ]

2.1.2. PT. Minamas Gemilang

PT. Minamas Gemilang merupakan perusahaan yang didirikan

berdasarkan Akta Pendirian Nomor 261 tanggal 26 November 1998 telah

disetujui dan disahkan Menteri Kehakiman RI berdasarkan Keputusan

Menteri Kehakiman Nomor : C2-3928.HT.01.01.th.89. dan dilakukan

perubahan anggaran dasa terakhir dengan Akta Pendirian Nomor 103

tanggal 15 Agustus 2008 dan telah disetujui serta disahkan oleh Menteri

Hukum dan Hak Asasi Manusia nomor AHU-50047-AH.01.02.Tahun

2008. Berdasarkan Anggaran Dasar terakhir tujuan didirikan PT

Minamas Gemilang adalah untuk bergerak dibidang usaha dalam jasa



konsultasi pengembangan bisnis dan manajemen, dan perdagangan

besar (distributor utama) serta perdagangan ekspor. Untuk menjalankan

kegiatan tersebut, PT Minamas gemilang dapat melakukan kegiatan

usaha :

a. Memberikan jasa konsultasi pengembangan bisnis dan manajemen

b. Melakukan penyertaan modal dan perusahaan.

c. Memasarkan, menjual dan mendistribusikan minyak kelapa sawit (MKS)

atau Crude Palm Oil (CPO), Tandan Buah Segar (TBS) atau Fresh Fruit

Bunch (FFB) serta Inti Kelapa Sawit (IKS) atau Palm Kernel (PK) untuk

pasar dalam negeri.

d. Memasarkan, menjual dan mendistribusikan minyak kelapa sawit (MKS)

atau Crude Palm Oil (CPO) untuk ekspor.

2.1.3. PT Anugerah Sumber Makmur

PT. Anugerah Sumber Makmur merupakan perusahaan yang

berkedudukan di Jakarta didirikan berdasarkan Akta Pendirian Nomor

270 tanggal 30 Januari 1988 yang telah disetujui dan disahkan Menteri

Kehakiman RI berdasarkan Keputusan Menteri Kehakiman Nomor : C2-

7072.HT.01.01.th.88. dan dilakukan perubahan anggaran dasa terakhir

dengan Akta Pendirian Nomor 102 tanggal 15 Agustus 2008 dan telah

disetujui serta disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia

nomor AHU-59025-AH.01.02.Tahun 2008. Berdasarkan Anggaran Dasar

terakhir tujuan didirikan PT Anugerah Sumber Makmur adalah untuk

bergerak dibidang usaha dalam jasa konsultasi pengembangan bisnis dan

manajemen, dan perdagangan besar (distributor utama) serta

perdagangan ekspor. Untuk menjalankan kegiatan tersebut, PT Anugerah

Sumber Makmur dapat melakukan kegiatan usaha.

a. Memberikan jasa konsultasi pengembangan bisnis dan manajemen

b. Melakukan penyertaan modal dan perusahaan.

c. Memasarkan, menjual dan mendistribusikan minyak kelapa sawit

(MKS) atau Crude Palm Oil (CPO), Tandan Buah Segar (TBS) atau

Fresh Fruit Bunch (FFB) serta Inti Kelapa Sawit (IKS) atau Palm

Kernel (PK) untuk pasar dalam negeri.

d. Memasarkan, menjual dan mendistribusikan minyak kelapa sawit

(MKS) atau Crude Palm Oil (CPO) untuk ekspor.

2.1.4. PT Perkasa Subur Sakti.

PT. Perkasa Subur Sakti. merupakan perusahaan yang berkedudukan di

Jakarta didirikan berdasarkan Akta Pendirian Nomor 201 tanggal 11

April 1993 yang telah disetujui dan disahkan Menteri Kehakiman RI

berdasarkan Keputusan Menteri Kehakiman Nomor : C2-



8284.HT.01.01.th.91. dan telah dilakukan perubahan atas anggaran

dasar terakhir dengan Akta Pendirian Nomor 93 tanggal 18 Juni 2008

dan telah disetujui serta disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi

Manusia nomor AHU-42624-AH.01.02.Tahun 2008. Berdasarkan

Anggaran Dasar terakhir tujuan didirikan PT Perkasa Subur Sakti adalah

berusaha dalam bidang perkebunan dan/atau pertanian, perindustrian,

pengangkutan, pemborong, jasa dan perdagangan umum. Untuk

menjalankan kegiatan tersebut, PT Perkasa Subur Sakti dapat

melakukan kegiatan usaha.

a. Membuka dan mengusahakan lahan yang dipergunakan untuk

perkebunan dan/atau pertanian terutama perkebunan kelapa sawit

terpadu.

b. Menjalankan usaha industri hasil perkebunan dan/atau pertanian,

terutama pengolahan kelapa sawit menjadi minyak kelapa sawit

(CPO) dan inti sawit.

c. Menyelenggarakan angkutan darat untuk mengangkut hasil

perkebunan dan menggunakan truk dan/atau tangki.

d. Menjadi pemborong dalam pembukaan perkebunan, penanaman dan

peremajaan tanaman perkebunan.

e. Mendirikan pusat penelitian tanaman dan hama serta penyakit

tanaman.

f. Mendirikan pusat-pusat penelitian tenaga tenaga ahli dibidang

perkebunan dan/atau pertanian.

g. Menjalankan usaha dalam bidang perdagangan umum termasuk

impor ekspor, intersulair dan lokal dari segala macam barang

dagangan baik untuk perhitungan sendiri maupun perhitungan

pihak lain secara komisi, menjadi grosir, leveransir, keagenan dan

perwakilan dari perusahaan-perusahaan dalam dan luar negeri

khusunya hasil perkebunan kelapa sawit.

2.1.5. PT Muda Perkasa Sakti

PT. Muda Perkasa Sakti merupakan perusahaan yang berkedudukan di

Jakarta didirikan berdasarkan Akta Pendirian Nomor 544 tanggal 25

Juni 1984 yang telah disetujui dan disahkan Menteri Kehakiman RI

berdasarkan Keputusan Menteri Kehakiman Nomor : C2-

6881.HT.01.01.th.84. dan telah dilakukan perubahan atas anggaran

dasar terakhir dengan Akta Pendirian Nomor 104 tanggal 24 Juni 2008

dan telah disetujui serta disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi

Manusia nomor AHU-55185-AH.01.02.Tahun 2009.



Berdasarkan Anggaran Dasar terakhir tujuan didirikan PT. Muda

Perkasa Sakti adalah berusaha dalam bidang perkebunan dan/atau

pertanian, perindustrian, pengangkutan, pemborong, jasa dan

perdagangan umum. Untuk menjalankan kegiatan tersebut, PT. Muda

Perkasa Sakti dapat melakukan kegiatan usaha sebagai berikut;

a. Membuka dan mengusahakan lahan yang dipergunakan untuk

perkebunan dan/atau pertanian terutama perkebunan kelapa

sawit terpadu.

b. Menjalankan usaha industri hasil perkebunan dan/atau pertanian,

terutama pengolahan kelapa sawit menjadi minyak kelapa sawit

(CPO) dan inti sawit.

c. Menyelenggarakan angkutan darat untuk mengangkut hasil

perkebunan dan menggunakan truk dan/atau tangki.

d. Menjadi pemborong dalam pembukaan perkebunan, penanaman

dan peremajaan tanaman perkebunan.

e. Mendirikan pusat penelitian tanaman dan hama serta penyakit

tanaman.

f. Mendirikan pusat-pusat penelitian tenaga tenaga ahli dibidang

perkebunan dan/atau pertanian.

g. Menjalankan usaha dalam bidang perdagangan umum termasuk

impor ekspor, intersulair dan lokal dari segala macam barang

dagangan baik untuk perhitungan sendiri maupun perhitungan

pihak lain secara komisi, menjadi grosir, leveransir, keagenan dan

perwakilan dari perusahaan-perusahaan dalam dan luar negeri

khusunya hasil perkebunan kelapa sawit.

2.1.6. PT Bahari Gembira Ria

PT Bahari Gembira Ria merupakan perusahaan yang berkedudukan di

Jambi didirikan berdasarkan Akta Pendirian Nomor 7 tanggal 4 Maret

1981 yang telah disetujui dan disahkan Menteri Kehakiman RI

berdasarkan Keputusan Menteri Kehakiman Nomor : Y.A.5/317/18

dan telah dilakukan perubahan atas anggaran dasar terakhir dengan

Akta Pendirian Nomor 104 tanggal 24 Juni 2008 dan telah disetujui

serta disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia nomor

AHU-61432-AH.01.02. Tahun 2008. Berdasarkan Anggaran Dasar

terakhir tujuan didirikan PT Bahari Gembira Ria adalah berusaha

dalam bidang perkebunan dan/atau pertanian, perindustrian,

pengangkutan, pemborong, jasa dan perdagangan umum. Untuk

menjalankan kegiatan tersebut, PT Bahari Gembira Ria dapat

melakukan kegiatan usaha.



a. Membuka dan mengusahakan lahan yang dipergunakan untuk

perkebunan dan/atau pertanian terutama perkebunan kelapa

sawit terpadu.

b. Menjalankan usaha industri hasil perkebunan dan/atau pertanian,

terutama pengolahan kelapa sawit menjadi minyak kelapa sawit

(CPO) dan inti sawit.

c. Menyelenggarakan angkutan darat untuk mengangkut hasil

perkebunan dan menggunakan truk dan/atau tangki.

d. Menjadi pemborong dalam pembukaan perkebunan, penanaman

dan peremajaan tanaman perkebunan.

e. Mendirikan pusat penelitian tanaman dan hama serta penyakit

tanaman.

f. Mendirikan pusat-pusat penelitian tenaga tenaga ahli dibidang

perkebunan dan/atau pertanian.

g. Menjalankan usaha dalam bidang perdagangan umum termasuk

impor ekspor, intersulair dan lokal dari segala macam barang

dagangan baik untuk perhitungan sendiri maupun perhitungan

pihak lain secara komisi, menjadi grosir, leveransir, keagenan dan

perwakilan dari perusahaan-perusahaan dalam dan luar negeri

khusunya hasil perkebunan kelapa sawit.

2.1.7. PT Tamaco Graha Krida

PT Tamaco Graha Krida merupakan perusahaan yang berkedudukan di

Jakarta didirikan berdasarkan Akta Pendirian Nomor 7 tanggal 21

Agustus 1982 dan telah dilakukan perubahan atas anggaran dasar

terakhir dengan Akta Pendirian Nomor 50 tanggal 24 Maret 2008 dan

telah disetujui serta disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi

Manusia nomor AHU-28939-AH.01.02. Tahun 2008. Berdasarkan

Anggaran Dasar terakhir tujuan didirikan PT Tamaco Graha Krida adalah

berusaha dalam bidang perkebunan dan/atau pertanian, perindustrian,

pengangkutan, pemborong, jasa dan perdagangan umum. Untuk

menjalankan kegiatan tersebut, PT Tamaco Graha Krida dapat

melakukan kegiatan usaha.

a. Membuka dan mengusahakan lahan yang dipergunakan untuk

perkebunan dan/atau pertanian terutama perkebunan kelapa sawit

terpadu.

b. Menjalankan usaha industri hasil perkebunan dan/atau pertanian,

terutama pengolahan kelapa sawit menjadi minyak kelapa sawit

(CPO) dan inti sawit.

c. Menyelenggarakan angkutan darat untuk mengangkut hasil

perkebunan dan menggunakan truk dan/atau tangki.



d. Menjadi pemborong dalam pembukaan perkebunan, penanaman dan

peremajaan tanaman perkebunan.

e. Mendirikan pusat penelitian tanaman dan hama serta penyakit

tanaman.

f. Mendirikan pusat-pusat penelitian tenaga tenaga ahli dibidang

perkebunan dan/atau pertanian.

g. Menjalankan usaha dalam bidang perdagangan umum termasuk

impor ekspor, intersulair dan lokal dari segala macam barang

dagangan baik untuk perhitungan sendiri maupun perhitungan

pihak lain secara komisi, menjadi grosir, leveransir, keagenan dan

perwakilan dari perusahaan-perusahaan dalam dan luar negeri

khusunya hasil perkebunan kelapa sawit.

2.1.8. PT Padang Palma Permai

PT Padang Palma Permai berkedudukan di Aceh Timur. Berdasarkan

Anggaran Dasar terakhir tujuan didirikan PT Padang Palma Permai

adalah berusaha dalam bidang perkebunan dan/atau pertanian,

perindustrian, pengangkutan, pemborong, jasa dan perdagangan umum.

Untuk menjalankan kegiatan tersebut, PT Padang Palma Permai dapat

melakukan kegiatan usaha.

a. Membuka dan mengusahakan lahan yang dipergunakan untuk

perkebunan dan/atau pertanian terutama perkebunan kelapa sawit

terpadu.

b. Menjalankan usaha industri hasil perkebunan dan/atau pertanian,

terutama pengolahan kelapa sawit menjadi minyak kelapa sawit

(CPO) dan inti sawit.

c. Menyelenggarakan angkutan darat untuk mengangkut hasil

perkebunan dan menggunakan truk dan/atau tangki.

d. Menjadi pemborong dalam pembukaan perkebunan, penanaman dan

peremajaan tanaman perkebunan.

e. Mendirikan pusat penelitian tanaman dan hama serta penyakit

tanaman.

f. Mendirikan pusat-pusat penelitian tenaga tenaga ahli dibidang

perkebunan dan/atau pertanian.

g. Menjalankan usaha dalam bidang perdagangan umum termasuk

impor ekspor, intersulair dan lokal dari segala macam barang

dagangan baik untuk perhitungan sendiri maupun perhitungan

pihak lain secara komisi, menjadi grosir, leveransir, keagenan dan

perwakilan dari perusahaan-perusahaan dalam dan luar negeri

khusunya hasil perkebunan kelapa sawit.



2.1.9. PT Perusahaan Perkebunan Industri dan Niaga Sri Kuala

PT Perusahaan Perkebunan Industri dan Niaga Sri Kuala berkedudukan

di Aceh Timur. Berdasarkan Anggaran Dasar terakhir tujuan didirikan

PT Perusahaan Perkebunan Industri dan Niaga Sri Kuala adalah

berusaha dalam bidang perkebunan dan/atau pertanian, perindustrian,

pengangkutan, pemborong, jasa dan perdagangan umum. Untuk

menjalankan kegiatan tersebut, PT Perusahaan Perkebunan Industri dan

Niaga Sri Kuala dapat melakukan kegiatan usaha.

a. Membuka dan mengusahakan lahan yang dipergunakan untuk

perkebunan dan pertanian.

b. Menjalankan usaha industri hasil perkebunan dan pertanian.

c. Menyelenggarakan angkutan darat menggunakan truk dan tangki.

d. Menjadi pemborong dalam pembukaan perkebunan, penanaman dan

peremajaan tanaman perkebunan.

e. Mendirikan pusat penelitian tanaman dan hama serta penyakit

tanaman.

f. Mendirikan pusat-pusat penelitian tenaga tenaga ahli dibidang

perkebunan dan/atau pertanian.

g. Menjalankan usaha dalam bidang perdagangan umum termasuk

impor ekspor, intersulair dan lokal dari segala macam barang

dagangan baik untuk perhitungan sendiri maupun perhitungan

pihak lain secara komisi, menjadi grosir, leveransir, keagenan dan

perwakilan dari perusahaan-perusahaan dalam dan luar negeri

khusunya hasil perkebunan kelapa sawit.

2.1.10. PT Asricipta Indah

PT Asricipta Indah berkedudukan di Jakarta Selatan. Berdasarkan

Anggaran Dasar terakhir tujuan didirikan PT Asricipta Indah adalah

berusaha dalam bidang perkebunan dan/atau pertanian, perindustrian,

pengangkutan, pemborong, jasa dan perdagangan umum. Untuk

menjalankan kegiatan tersebut, PT Asricipta Indah dapat melakukan

kegiatan usaha.

a. Membuka dan mengusahakan lahan yang dipergunakan untuk

perkebunan dan pertanian.

b. Menjalankan usaha industri hasil perkebunan dan pertanian.

c. Menyelenggarakan angkutan darat menggunakan truk dan tangki.

d. Menjadi pemborong dalam pembukaan perkebunan, penanaman dan

peremajaan tanaman perkebunan.

e. Mendirikan pusat penelitian tanaman dan hama serta penyakit

tanaman.



f. Mendirikan pusat-pusat penelitian tenaga tenaga ahli dibidang

perkebunan dan/atau pertanian.

g. Menjalankan usaha dalam bidang perdagangan umum termasuk

impor ekspor, intersulair dan lokal dari segala macam barang

dagangan baik untuk perhitungan sendiri maupun perhitungan

pihak lain secara komisi, menjadi grosir, leveransir, keagenan dan

perwakilan dari perusahaan-perusahaan dalam dan luar negeri

khusunya hasil perkebunan kelapa sawit.

2.1.11. PT Bersama Sejahtera Sakti

PT Bersama Sejahtera Sakti berkedudukan di Jakarta Selatan.

Berdasarkan Anggaran Dasar terakhir tujuan didirikan PT Bersama

Sejahtera Sakti adalah berusaha dalam bidang perkebunan dan

pertanian, perindustrian, pengangkutan dan perdagangan umum. Untuk

menjalankan kegiatan tersebut, PT Bersama Sejahtera Sakti dapat

melakukan kegiatan usaha.

a. Membuka dan mengusahakan lahan yang dipergunakan untuk

perkebunan dan pertanian.

b. Menjalankan usaha industri hasil perkebunan dan pertanian.

c. Menyelenggarakan angkutan darat menggunakan truk dan tangki.

d. Menjadi pemborong dalam pembukaan perkebunan, penanaman dan

peremajaan tanaman perkebunan.

e. Mendirikan pusat penelitian tanaman dan hama serta penyakit

tanaman.

f. Mendirikan pusat-pusat penelitian tenaga tenaga ahli dibidang

perkebunan dan/atau pertanian.

g. Menjalankan usaha dalam bidang perdagangan umum termasuk

impor ekspor, intersulair dan lokal dari segala macam barang

dagangan baik untuk perhitungan sendiri maupun perhitungan

pihak lain secara komisi, menjadi grosir, leveransir, keagenan dan

perwakilan dari perusahaan-perusahaan dalam dan luar negeri

khusunya hasil perkebunan kelapa sawit.

2.1.12. PT Kartika Inti Perkasa

PT Kartika Inti Perkasa berkedudukan di Jakarta Selatan. Berdasarkan

Anggaran Dasar terakhir tujuan didirikan PT Kartika Inti Perkasa adalah

berusaha dalam bidang perkebunan dan pertanian, perindustrian,

pengangkutan, kontraktor, penelitian, pelatihan dan perdagangan umum.

Untuk menjalankan kegiatan tersebut, PT Kartika Inti Perkasa dapat

melakukan kegiatan usaha.



a. Membuka dan mengusahakan lahan yang dipergunakan untuk

perkebunan dan pertanian.

b. Menjalankan usaha industri hasil perkebunan dan pertanian.

c. Menyelenggarakan angkutan darat menggunakan truk dan tangki.

d. Menjadi pemborong dalam pembukaan perkebunan, penanaman dan

peremajaan tanaman perkebunan.

e. Mendirikan pusat penelitian tanaman dan hama serta penyakit

tanaman.

f. Mendirikan pusat-pusat penelitian tenaga tenaga ahli dibidang

perkebunan dan/atau pertanian.

g. Menjalankan usaha dalam bidang perdagangan umum termasuk

impor ekspor, intersulair dan lokal dari segala macam barang

dagangan baik untuk perhitungan sendiri maupun perhitungan

pihak lain secara komisi, menjadi grosir, leveransir, keagenan dan

perwakilan dari perusahaan-perusahaan dalam dan luar negeri

khusunya hasil perkebunan kelapa sawit.

2.1.13. PT Sritijaya Abaditama

PT Sritijaya Abaditama berkedudukan di Jakarta Selatan. Berdasarkan

Anggaran Dasar terakhir tujuan didirikan PT Sritijaya Abaditama adalah

berusaha dalam bidang perkebunan dan pertanian, perindustrian,

pengangkutan, kontraktor, penelitian, pelatihan dan perdagangan umum.

Untuk menjalankan kegiatan tersebut, PT Sritijaya Abaditama dapat

melakukan kegiatan usaha.

a. Membuka dan mengusahakan lahan yang dipergunakan untuk

perkebunan dan/atau pertanian terutama perkebunan kelapa sawit

terpadu.

b. Menjalankan usaha industri hasil perkebunan dan/atau pertanian,

terutama pengolahan kelapa sawit menjadi minyak kelapa sawit

(CPO) dan inti sawit.

c. Menyelenggarakan angkutan darat untuk mengangkut hasil

perkebunan dan menggunakan truk dan/atau tangki.

d. Menjadi pemborong dalam pembukaan perkebunan, penanaman dan

peremajaan tanaman perkebunan.

e. Mendirikan pusat penelitian tanaman dan hama serta penyakit

tanaman.

f. Mendirikan pusat-pusat penelitian tenaga tenaga ahli dibidang

perkebunan dan/atau pertanian.

g. Menjalankan usaha dalam bidang perdagangan umum termasuk

impor ekspor, intersulair dan lokal dari segala macam barang

dagangan baik untuk perhitungan sendiri maupun perhitungan



pihak lain secara komisi, menjadi grosir, leveransir, keagenan dan

perwakilan dari perusahaan-perusahaan dalam dan luar negeri

khusunya hasil perkebunan kelapa sawit.

2.1.14. PT Tunggal Mitra Plantations

PT Tunggal Mitra Plantations berkedudukan di Jakarta Selatan.

Berdasarkan Anggaran Dasar terakhir tujuan didirikan PT Tunggal Mitra

Plantations adalah berusaha dalam bidang perkebunan dan pertanian,

perindustrian, pengangkutan, kontraktor, penelitian, pelatihan dan

perdagangan umum. Untuk menjalankan kegiatan tersebut, PT Tunggal

Mitra Plantations dapat melakukan kegiatan usaha.

a. Membuka dan mengusahakan lahan yang dipergunakan untuk

perkebunan dan pertanian.

b. Menjalankan usaha industri hasil perkebunan dan pertanian.

c. Menyelenggarakan angkutan darat menggunakan truk dan tangki.

d. Menjadi pemborong dalam pembukaan perkebunan, penanaman dan

peremajaan tanaman perkebunan.

e. Mendirikan pusat penelitian tanaman dan hama serta penyakit

tanaman.

f. Mendirikan pusat-pusat penelitian tenaga tenaga ahli dibidang

perkebunan dan/atau pertanian.

g. Menjalankan usaha dalam bidang perdagangan umum termasuk

impor ekspor, intersulair dan lokal dari segala macam barang

dagangan baik untuk perhitungan sendiri maupun perhitungan

pihak lain secara komisi, menjadi grosir, leveransir, keagenan dan

perwakilan dari perusahaan-perusahaan dalam dan luar negeri

khusunya hasil perkebunan kelapa sawit.

2.1.15. PT Bhumireksa Nusasejati

PT Bhumireksa Nusasejati berkedudukan di Jakarta Selatan.

Berdasarkan Anggaran Dasar terakhir tujuan didirikan PT Bhumireksa

Nusasejati adalah berusaha dalam bidang perkebunan dan/atau

pertanian, perindustrian, pengangkutan, pemborong, jasa dan

perdagangan umum. Untuk menjalankan kegiatan tersebut, PT

Bhumireksa Nusasejati dapat melakukan kegiatan usaha.

a. Membuka dan mengusahakan lahan yang dipergunakan untuk

perkebunan dan/atau pertanian terutama perkebunan kelapa sawit

terpadu.

b. Menjalankan usaha industri hasil perkebunan dan/atau pertanian,

terutama pengolahan kelapa sawit menjadi minyak kelapa sawit

(CPO) dan inti sawit.



c. Menyelenggarakan angkutan darat untuk mengangkut hasil

perkebunan dan menggunakan truk dan/atau tangki.

d. Menjadi pemborong dalam pembukaan perkebunan, penanaman dan

peremajaan tanaman perkebunan.

e. Mendirikan pusat penelitian tanaman dan hama serta penyakit

tanaman.

f. Mendirikan pusat-pusat penelitian tenaga tenaga ahli dibidang

perkebunan dan/atau pertanian.

g. Menjalankan usaha dalam bidang perdagangan umum termasuk

impor ekspor, intersulair dan lokal dari segala macam barang

dagangan baik untuk perhitungan sendiri maupun perhitungan

pihak lain secara komisi, menjadi grosir, leveransir, keagenan dan

perwakilan dari perusahaan-perusahaan dalam dan luar negeri

khusunya hasil perkebunan kelapa sawit.

2.1.16. PT Lahan Tani Sakti

PT Lahan Tani Sakti berkedudukan di Jakarta Selatan. Berdasarkan

Anggaran Dasar terakhir tujuan didirikan PT Lahan Tani Sakti adalah

berusaha dalam bidang perkebunan dan/atau pertanian, perindustrian,

pengangkutan, pemborong, jasa dan perdagangan umum. Untuk

menjalankan kegiatan tersebut, PT Lahan Tani Sakti dapat melakukan

kegiatan usaha.

a. Membuka dan mengusahakan lahan yang dipergunakan untuk

perkebunan dan/atau pertanian terutama perkebunan kelapa sawit

terpadu.

b. Menjalankan usaha industri hasil perkebunan dan/atau pertanian,

terutama pengolahan kelapa sawit menjadi minyak kelapa sawit

(CPO) dan inti sawit.

c. Menyelenggarakan angkutan darat untuk mengangkut hasil

perkebunan dan menggunakan truk dan/atau tangki.

d. Menjadi pemborong dalam pembukaan perkebunan, penanaman dan

peremajaan tanaman perkebunan.

e. Mendirikan pusat penelitian tanaman dan hama serta penyakit

tanaman.

f. Mendirikan pusat-pusat penelitian tenaga tenaga ahli dibidang

perkebunan dan/atau pertanian.

g. Menjalankan usaha dalam bidang perdagangan umum termasuk

impor ekspor, intersulair dan lokal dari segala macam barang

dagangan baik untuk perhitungan sendiri maupun perhitungan

pihak lain secara komisi, menjadi grosir, leveransir, keagenan dan



perwakilan dari perusahaan-perusahaan dalam dan luar negeri

khusunya hasil perkebunan kelapa sawit.

2.1.17. PT Bina Sains Cemerlang

PT Bina Sains Cemerlang berkedudukan di Jakarta Selatan.

Berdasarkan Anggaran Dasar terakhir tujuan didirikan PT Bina Sains

Cemerlang adalah berusaha dalam bidang perkebunan dan/atau

pertanian, perindustrian, pengangkutan, pemborong, jasa dan

perdagangan umum. Untuk menjalankan kegiatan tersebut, PT Bina

Sains Cemerlang dapat melakukan kegiatan usaha.

a. Membuka dan mengusahakan lahan yang dipergunakan untuk

perkebunan dan/atau pertanian terutama perkebunan kelapa sawit

terpadu.

b. Menjalankan usaha industri hasil perkebunan dan/atau pertanian,

terutama pengolahan kelapa sawit menjadi minyak kelapa sawit

(CPO) dan inti sawit.

c. Menyelenggarakan angkutan darat untuk mengangkut hasil

perkebunan dan menggunakan truk dan/atau tangki.

d. Menjadi pemborong dalam pembukaan perkebunan, penanaman dan

peremajaan tanaman perkebunan.

e. Mendirikan pusat penelitian tanaman dan hama serta penyakit

tanaman.

f. Mendirikan pusat-pusat penelitian tenaga tenaga ahli dibidang

perkebunan dan/atau pertanian.

g. Menjalankan usaha dalam bidang perdagangan umum termasuk

impor ekspor, intersulair dan lokal dari segala macam barang

dagangan baik untuk perhitungan sendiri maupun perhitungan

pihak lain secara komisi, menjadi grosir, leveransir, keagenan dan

perwakilan dari perusahaan-perusahaan dalam dan luar negeri

khusunya hasil perkebunan kelapa sawit.

2.1.18. PT Aneka Intipersada

PT Aneka Intipersada berkedudukan di Jakarta Selatan. Berdasarkan

Anggaran Dasar terakhir tujuan didirikan PT Aneka Intipersada adalah

berusaha dalam bidang perkebunan dan/atau pertanian, perindustrian,

pengangkutan, pemborong, jasa dan perdagangan umum. Untuk

menjalankan kegiatan tersebut, PT Aneka Intipersada dapat melakukan

kegiatan usaha.

a. Membuka dan mengusahakan lahan yang dipergunakan untuk

perkebunan dan/atau pertanian terutama perkebunan kelapa sawit

terpadu.



b. Menjalankan usaha industri hasil perkebunan dan/atau pertanian,

terutama pengolahan kelapa sawit menjadi minyak kelapa sawit

(CPO) dan inti sawit.

c. Menyelenggarakan angkutan darat untuk mengangkut hasil

perkebunan dan menggunakan truk dan/atau tangki.

d. Menjadi pemborong dalam pembukaan perkebunan, penanaman dan

peremajaan tanaman perkebunan.

e. Mendirikan pusat penelitian tanaman dan hama serta penyakit

tanaman.

f. Mendirikan pusat-pusat penelitian tenaga tenaga ahli dibidang

perkebunan dan/atau pertanian.

g. Menjalankan usaha dalam bidang perdagangan umum termasuk

impor ekspor, intersulair dan lokal dari segala macam barang

dagangan baik untuk perhitungan sendiri maupun perhitungan

pihak lain secara komisi, menjadi grosir, leveransir, keagenan dan

perwakilan dari perusahaan-perusahaan dalam dan luar negeri

khusunya hasil perkebunan kelapa sawit.

2.1.19. PT Teguh Sempurna

PT Teguh Sempurna berkedudukan di Jakarta Selatan. Berdasarkan

Anggaran Dasar terakhir tujuan didirikan PT Teguh Sempurna adalah

berusaha dalam bidang perkebunan dan/atau pertanian, perindustrian,

pengangkutan, pemborong, jasa dan perdagangan umum. Untuk

menjalankan kegiatan tersebut, PT Teguh Sempurna dapat melakukan

kegiatan usaha.

a. Membuka dan mengusahakan lahan yang dipergunakan untuk

perkebunan dan/atau pertanian terutama perkebunan kelapa sawit

terpadu.

b. Menjalankan usaha industri hasil perkebunan dan/atau pertanian,

terutama pengolahan kelapa sawit menjadi minyak kelapa sawit

(CPO) dan inti sawit.

c. Menyelenggarakan angkutan darat untuk mengangkut hasil

perkebunan dan menggunakan truk dan/atau tangki.

d. Menjadi pemborong dalam pembukaan perkebunan, penanaman dan

peremajaan tanaman perkebunan.

e. Mendirikan pusat penelitian tanaman dan hama serta penyakit

tanaman.

f. Mendirikan pusat-pusat penelitian tenaga tenaga ahli dibidang

perkebunan dan/atau pertanian.

g. Menjalankan usaha dalam bidang perdagangan umum termasuk

impor ekspor, intersulair dan lokal dari segala macam barang



dagangan baik untuk perhitungan sendiri maupun perhitungan

pihak lain secara komisi, menjadi grosir, leveransir, keagenan dan

perwakilan dari perusahaan-perusahaan dalam dan luar negeri

khusunya hasil perkebunan kelapa sawit.

2.1.20. PT Langgeng Muaramakmur

PT Langgeng Muaramakmur berkedudukan di Jakarta Selatan.

Berdasarkan Anggaran Dasar terakhir tujuan didirikan PT Langgeng

Muaramakmur adalah berusaha dalam bidang perkebunan dan/atau

pertanian, perindustrian, pengangkutan, pemborong, jasa dan

perdagangan umum. Untuk menjalankan kegiatan tersebut, PT Langgeng

Muaramakmur dapat melakukan kegiatan usaha.

a. Membuka dan mengusahakan lahan yang dipergunakan untuk

perkebunan dan/atau pertanian terutama perkebunan kelapa sawit

terpadu.

b. Menjalankan usaha industri hasil perkebunan dan/atau pertanian,

terutama pengolahan kelapa sawit menjadi minyak kelapa sawit

(CPO) dan inti sawit.

c. Menyelenggarakan angkutan darat untuk mengangkut hasil

perkebunan dan menggunakan truk dan/atau tangki.

d. Menjadi pemborong dalam pembukaan perkebunan, penanaman dan

peremajaan tanaman perkebunan.

e. Mendirikan pusat penelitian tanaman dan hama serta penyakit

tanaman.

f. Mendirikan pusat-pusat penelitian tenaga tenaga ahli dibidang

perkebunan dan/atau pertanian.

g. Menjalankan usaha dalam bidang perdagangan umum termasuk

impor ekspor, intersulair dan lokal dari segala macam barang

dagangan baik untuk perhitungan sendiri maupun perhitungan

pihak lain secara komisi, menjadi grosir, leveransir, keagenan dan

perwakilan dari perusahaan-perusahaan dalam dan luar negeri

khusunya hasil perkebunan kelapa sawit.

2.1.21. PT Swadaya Andika

PT Swadaya Andika berkedudukan di Jakarta Selatan. Berdasarkan

Anggaran Dasar terakhir tujuan didirikan PT Swadaya Andika adalah

berusaha dalam bidang perkebunan dan/atau pertanian, perindustrian,

pengangkutan, pemborong, jasa dan perdagangan umum. Untuk

menjalankan kegiatan tersebut, PT Swadaya Andika dapat melakukan

kegiatan usaha.



a. Membuka dan mengusahakan lahan yang dipergunakan untuk

perkebunan dan/atau pertanian terutama perkebunan kelapa sawit

terpadu.

b. Menjalankan usaha industri hasil perkebunan dan/atau pertanian,

terutama pengolahan kelapa sawit menjadi minyak kelapa sawit

(CPO) dan inti sawit.

c. Menyelenggarakan angkutan darat untuk mengangkut hasil

perkebunan dan menggunakan truk dan/atau tangki.

d. Menjadi pemborong dalam pembukaan perkebunan, penanaman dan

peremajaan tanaman perkebunan.

e. Mendirikan pusat penelitian tanaman dan hama serta penyakit

tanaman.

f. Mendirikan pusat-pusat penelitian tenaga tenaga ahli dibidang

perkebunan dan/atau pertanian.

g. Menjalankan usaha dalam bidang perdagangan umum termasuk

impor ekspor, intersulair dan lokal dari segala macam barang

dagangan baik untuk perhitungan sendiri maupun perhitungan

pihak lain secara komisi, menjadi grosir, leveransir, keagenan dan

perwakilan dari perusahaan-perusahaan dalam dan luar negeri

khusunya hasil perkebunan kelapa sawit.

2.1.22. PT Sajang Heulang

PT Sajang Heulang berkedudukan di Jakarta Selatan. Berdasarkan

Anggaran Dasar terakhir tujuan didirikan PT Sajang Heulang adalah

berusaha dalam bidang perkebunan dan/atau pertanian, perindustrian,

pengangkutan, pemborong, jasa dan perdagangan umum. Untuk

menjalankan kegiatan tersebut, PT Sajang Heulang dapat melakukan

kegiatan usaha.

a. Membuka dan mengusahakan lahan yang dipergunakan untuk

perkebunan dan/atau pertanian terutama perkebunan kelapa sawit

terpadu.

b. Menjalankan usaha industri hasil perkebunan dan/atau pertanian,

terutama pengolahan kelapa sawit menjadi minyak kelapa sawit

(CPO) dan inti sawit.

c. Menyelenggarakan angkutan darat untuk mengangkut hasil

perkebunan dan menggunakan truk dan/atau tangki.

d. Menjadi pemborong dalam pembukaan perkebunan, penanaman dan

peremajaan tanaman perkebunan.

e. Mendirikan pusat penelitian tanaman dan hama serta penyakit

tanaman.



f. Mendirikan pusat-pusat penelitian tenaga tenaga ahli dibidang

perkebunan dan/atau pertanian.

g. Menjalankan usaha dalam bidang perdagangan umum termasuk

impor ekspor, intersulair dan lokal dari segala macam barang

dagangan baik untuk perhitungan sendiri maupun perhitungan

pihak lain secara komisi, menjadi grosir, leveransir, keagenan dan

perwakilan dari perusahaan-perusahaan dalam dan luar negeri

khusunya hasil perkebunan kelapa sawit.

2.1.23. PT Kridatama Lancar

PT Kridatama Lancar berkedudukan di Jakarta Selatan. Berdasarkan

Anggaran Dasar terakhir tujuan didirikan PT Kridatama Lancar adalah

berusaha dalam bidang perkebunan dan/atau pertanian, perindustrian,

pengangkutan, pemborong, jasa dan perdagangan umum. Untuk

menjalankan kegiatan tersebut, PT Kridatama Lancar dapat melakukan

kegiatan usaha.

a. Membuka dan mengusahakan lahan yang dipergunakan untuk

perkebunan dan/atau pertanian terutama perkebunan kelapa sawit

terpadu.

b. Menjalankan usaha industri hasil perkebunan dan/atau pertanian,

terutama pengolahan kelapa sawit menjadi minyak kelapa sawit

(CPO) dan inti sawit.

c. Menyelenggarakan angkutan darat untuk mengangkut hasil

perkebunan dan menggunakan truk dan/atau tangki.

d. Menjadi pemborong dalam pembukaan perkebunan, penanaman dan

peremajaan tanaman perkebunan.

e. Mendirikan pusat penelitian tanaman dan hama serta penyakit

tanaman.

f. Mendirikan pusat-pusat penelitian tenaga tenaga ahli dibidang

perkebunan dan/atau pertanian.

g. Menjalankan usaha dalam bidang perdagangan umum termasuk

impor ekspor, intersulair dan lokal dari segala macam barang

dagangan baik untuk perhitungan sendiri maupun perhitungan

pihak lain secara komisi, menjadi grosir, leveransir, keagenan dan

perwakilan dari perusahaan-perusahaan dalam dan luar negeri

khusunya hasil perkebunan kelapa sawit.

2.1.24. PT Ladangrumpun Suburabadi

PT Ladangrumpun Suburabadi berkedudukan di Jakarta Selatan.

Berdasarkan Anggaran Dasar terakhir tujuan didirikan PT

Ladangrumpun Suburabadi adalah berusaha dalam bidang perkebunan



dan/atau pertanian, perindustrian, pengangkutan, pemborong, jasa dan

perdagangan umum. Untuk menjalankan kegiatan tersebut, PT

Ladangrumpun Suburabadi dapat melakukan kegiatan usaha.

a. Membuka dan mengusahakan lahan yang dipergunakan untuk

perkebunan dan/atau pertanian terutama perkebunan kelapa sawit

terpadu.

b. Menjalankan usaha industri hasil perkebunan dan/atau pertanian,

terutama pengolahan kelapa sawit menjadi minyak kelapa sawit

(CPO) dan inti sawit.

c. Menyelenggarakan angkutan darat untuk mengangkut hasil

perkebunan dan menggunakan truk dan/atau tangki.

d. Menjadi pemborong dalam pembukaan perkebunan, penanaman dan

peremajaan tanaman perkebunan.

e. Mendirikan pusat penelitian tanaman dan hama serta penyakit

tanaman.

f. Mendirikan pusat-pusat penelitian tenaga tenaga ahli dibidang

perkebunan dan/atau pertanian.

g. Menjalankan usaha dalam bidang perdagangan umum termasuk

impor ekspor, intersulair dan lokal dari segala macam barang

dagangan baik untuk perhitungan sendiri maupun perhitungan

pihak lain secara komisi, menjadi grosir, leveransir, keagenan dan

perwakilan dari perusahaan-perusahaan dalam dan luar negeri

khusunya hasil perkebunan kelapa sawit.

2.1.25. PT Paripurna Swakarsa

PT Paripurna Swakarsa berkedudukan di Jakarta Selatan. Berdasarkan

Anggaran Dasar terakhir tujuan didirikan PT Paripurna Swakarsa adalah

berusaha dalam bidang perkebunan dan pertanian, perindustrian,

pengangkutan, kontraktor, penelitian, pelatihan dan perdagangan umum.

Untuk menjalankan kegiatan tersebut, PT Paripurna Swakarsa dapat

melakukan kegiatan usaha.

a. Membuka dan mengusahakan lahan yang dipergunakan untuk

perkebunan dan pertanian.

b. Menjalankan usaha industri hasil perkebunan dan pertanian.

c. Menyelenggarakan angkutan darat menggunakan truk dan tangki.

d. Menjadi pemborong dalam pembukaan perkebunan, penanaman dan

peremajaan tanaman perkebunan.

e. Mendirikan pusat penelitian tanaman dan hama serta penyakit

tanaman.

f. Mendirikan pusat-pusat penelitian tenaga tenaga ahli dibidang

perkebunan dan/atau pertanian.



g. Menjalankan usaha dalam bidang perdagangan umum termasuk

impor ekspor, intersulair dan lokal dari segala macam barang

dagangan baik untuk perhitungan sendiri maupun perhitungan

pihak lain secara komisi, menjadi grosir, leveransir, keagenan dan

perwakilan dari perusahaan-perusahaan dalam dan luar negeri

khusunya hasil perkebunan kelapa sawit.

2.1.26. PT Laguna Mandiri

PT Laguna Mandiri berkedudukan di Jakarta Selatan. Berdasarkan

Anggaran Dasar terakhir tujuan didirikan PT Laguna Mandiri adalah

berusaha dalam bidang perkebunan dan pertanian, perindustrian,

pengangkutan, kontraktor, penelitian, pelatihan dan perdagangan umum.

Untuk menjalankan kegiatan tersebut, PT Laguna Mandiri dapat

melakukan kegiatan usaha.

a. Membuka dan mengusahakan lahan yang dipergunakan untuk

perkebunan dan pertanian.

b. Menjalankan usaha industri hasil perkebunan dan pertanian.

c. Menyelenggarakan angkutan darat menggunakan truk dan tangki.

d. Menjadi pemborong dalam pembukaan perkebunan, penanaman dan

peremajaan tanaman perkebunan.

e. Mendirikan pusat penelitian tanaman dan hama serta penyakit

tanaman.

f. Mendirikan pusat-pusat penelitian tenaga tenaga ahli dibidang

perkebunan dan/atau pertanian.

g. Menjalankan usaha dalam bidang perdagangan umum termasuk

impor ekspor, intersulair dan lokal dari segala macam barang

dagangan baik untuk perhitungan sendiri maupun perhitungan

pihak lain secara komisi, menjadi grosir, leveransir, keagenan dan

perwakilan dari perusahaan-perusahaan dalam dan luar negeri

khusunya hasil perkebunan kelapa sawit.

2.1.27. PT Guthrie Pecconina Indonesia

PT Guthrie Pecconina Indonesia berkedudukan di Jakarta Selatan.

Berdasarkan Anggaran Dasar terakhir tujuan didirikan PT Guthrie

Pecconina Indonesia adalah berusaha dalam bidang pengembangan

perkebunan kelapa sawit, pendirian pabrik pemengembangkan. Untuk

menjalankan kegiatan tersebut, PT Indotruba Tengah dapat melakukan

kegiatan usaha.

a. Membuka dan mengusahakan lahan yang dipergunakan untuk

perkebunan dan pertanian.

b. Menjalankan usaha industri hasil perkebunan dan pertanian.



c. Menyelenggarakan angkutan darat menggunakan truk dan tangki.

d. Menjadi pemborong dalam pembukaan perkebunan, penanaman dan

peremajaan tanaman perkebunan.

e. Mendirikan pusat penelitian tanaman dan hama serta penyakit

tanaman.

f. Mendirikan pusat-pusat penelitian tenaga tenaga ahli dibidang

perkebunan dan/atau pertanian.

g. Menjalankan usaha dalam bidang perdagangan umum termasuk

impor ekspor, intersulair dan lokal dari segala macam barang

dagangan baik untuk perhitungan sendiri maupun perhitungan

pihak lain secara komisi, menjadi grosir, leveransir, keagenan dan

perwakilan dari perusahaan-perusahaan dalam dan luar negeri

khusunya hasil perkebunan kelapa sawit.

2.2. Perusahaan Yang di Ambil alih New Britain Palm Oil Limited

New Britain Palm Oil Limited (NBPOL) adalah perusahaan yang didirikan

dan berkantor pusat di Papua Nugini. NBPOL aktif di perkebunan kelapa

sawit, produksi dan pengolahan, dan produksi gula, daging sapi dan

kelapa sawit biji. Saham NBPOL terdaftar di Bursa Efek London dan

Bursa Efek Port Moresby.

NBPOL tidak memiliki perkebunan kelapa sawit di Indonesia dan tidak

memiliki rencana berinvestasi di perkebunan kelapa sawit di Indonesia.

Keberadaannya Indonesia terbatas pada perusahaan joint venture yang

bergerak dalam bidang Penelitian dan Pengembangan Pembibitan Kelapa

Sawit dan memiliki perkebunan karet seluas [data tidak ditampilkan].

Nilai Penjualan dan Aset New Britain Palm Oil Limited 3 Tahun terakhir :

[data tidak ditampilkan]

3. KRITERIA PEMBERITAHUAN

3.1. Pada tanggal 31 Maret 2015 Komisi Pengawas Persaingan Usaha menerima

pemberitahuan pengambilalihan (akusisi) saham perusahaan yang

dilakukan oleh Sime Derby Plantation Sdn Bhd terhadap New Britain Palm

Oil Limited;

3.2. Berdasarkan berdasarkan hukum yang berlaku di Malaysia menunjukan

bahwa Pengambilalihan Saham New Britain Palm Oil Limited Oleh Sime

Derby Plantation Sdn Bhd telah berlaku efektif secara yuridis sejak tanggal

02 Maret 2015;



3.3. Pengambilalihan saham yang Sime Derby Plantation Sdn Bhd terhadap

New Britain Palm Oil Limited tidak dilakukan antar perusahaan yang

terafiliasi;

3.4. Nilai Aset gabungan hasil pengambilalihan Saham antara Sime Derby

Plantation Sdn Bhd dan New Britain Palm Oil Limited adalah sebesar

[data tidak ditampilkan];

3.5. Nilai penjualan gabungan hasil Pengambilalihan Saham antara Sime Derby

Plantation Sdn Bhd dan New Britain Palm Oil Limited adalah sebesar [data

tidak ditampilkan] ;

3.6. Bahwa dengan demikian, kriteria pengambilalihan New Britain Palm Oil

Limited Oleh Sime Darby Plantation Sdn Bhd telah terpenuhi.

4. TENTANG TRANSAKSI

Sime Derby Plantation Sdn Bhd membeli saham perusahaan PT New Britain

Palm Oil Limited sebesar 99.92 % saham dengan nilai transaksi sebesar Rp. Rp

21.430.292.738.559 ,- (Dua Puluh Satu Trilyun Empat Ratus Tiga Puluh Milyar

Dua Ratus Dua Puluh Sembilan Dua Juta Tujuh Ratus Tiga Puluh Delapan

Ribu Lima Ratus Lima Puluh Sembilan Rupiah);

5. SKEMA SETELAH AKUISISI

[data tidak ditampilkan]

6. TENTANG ALASAN PENGAMBILALIHAN SAHAM

Alasan Sime Darby Plantation mengambilalih New Britain Palm Oil Limited

adalah ransaksi mendukung strategi SD Plantation terhadap pencapaian target

ekspansi landbank, serta untuk memperoleh aset perkebunan kelapa sawit

berkualitas tinggi.

7. RENCANA BISNIS SETELAH PENGAMBIALIHAN SAHAM

Rencana Bisnis setelah pengambilalihan Saham adalah sebagai berikut:

7.1. Sime Darby Plantation membuka peluang untuk memperluas lahan

(landbank) perkebunan kelapa sawit , karet serta gula di Papua New Guinea

melalui New Britain Palm Oil Limited;

7.2. Memperkuat industri hilir Sime Darby Plantation. Dengan akuisisi ini Sime

Darby Plantation akan mendapatkan tambahan dua pabrik pengolahan

minyak sawit di UK dan Papua Nugini dengan kapasitas 440.000 metrik ton

pertahun;



7.3. Menciptakan sinergi kegiatan usaha Sime Darby Plantation dan New Britain

Palm Oil Limited dalam hal peningkatan efisiensi melalui penggunaan best

practises, harmonisasi kegiatan pendukung dan optimalisasi aktifitas

pengiriman dan penurunan biaya pengapalan;

8. TENTANG PASAR BERSANGKUTAN

8.1. Pasar Produk

8.1.1. Bahwa dalam menentukan pasar produk Tim mengacu kepada

Peraturan Komisi Nomor 3 Tahun 2009 tentang Pedoman Penerapan

Pasal 1 Angka 10 tentang Pasar Bersangkutan Berdasarkan

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek

Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (”Pedoman Pasar

Bersangkutan”);

8.1.2. Berdasarkan pedoman tersebut Tim menganalisis unsur-unsur

sebagai berikut:

a. Indikator Harga: harga produk yang berbeda-beda secara

signifikan mengindikasikan pasar produk yang terpisah dan

tidak saling substitusi;

b. Karakteristik dan Kegunaan Produk: produk yang memiliki

karakteristik dan kegunaan yang berbeda tidak saling

mensubstitusi produk lainnya.

8.1.3. Bahwa dalam pengambilalihan saham perusahaan New Britain Palm

Oil Limited oleh Sime Darby Plantation, Tim menggunakan doktrin

hukum Single Economic Entity yang menyatakan perusahaan induk

akan menjadi satu kesatuan unit usaha serta dapat mengendalikan

anak perusahaannya.

8.1.4. Bahwa dengan penggunaan doktrin Single Economic Entity tersebut,

Tim akan menilai kegiatan usaha kelompok usaha Sime Darby

sebagai satu kesatuan usaha dengan Sime Darby Plantation.

8.1.5. Bahwa setelah mempelajari kegiatan usaha baik perusahaan

pengambilalih maupun perusahaan target, Tim menilai bahwa

kegiatan usaha utama Sime Darby Plantation di Indonesia adalah

industri perkebunan, pembibitan, pengolahan kelapa sawit dan

perkebunan karet;

8.1.6. Bahwa produk hasil kegiatan usaha Sime Darby Plantation adalah

Crude Palm Oil, Palm Kernel, Refined Palm dan Crude Palm Kernel

Oil;

8.1.7. Bahwa kelompok usaha Sime Darby melalui anak perusahaannya

yaitu PT Sawit Lestari memproduksi dan menjual bibit kelapa sawit;



8.1.8. Bahwa kelompok usaha Sime Darby juga memiliki perkebunan sawit

seluas [data tidak ditampilkan];

8.1.9. Bahwa di Papua Nugini, New Britain Palm Oil Limited memiliki

kegiatan usaha di industri kelapa sawit, peternakan sapi, gula dan

bibit sawit;

8.1.10. Bahwa New Britain Palm Oil Limited melalui anak usahanya di

Indonesia, PT Timbang Deli, memiliki perkebunan karet seluas

[data tidak ditampilkan];

8.1.11. Bahwa New Britain Palm Oil Limited menghasilkan produk bibit

kelapa sawit jenis tenera dengan nama NBPOL dami palm oil seeds;

8.1.12. Bahwa dari kegiatan perkebunan karet New Britain Palm Oil

Limited memiliki produk lateks dan cup lump;

8.1.13. Bahwa berdasarkan data-data di atas maka tim menyimpulkan

bahwa pasar produk dalam pengambilalihan ini adalah pasar

penjualan bibit kelapa sawit dan perkebunan karet.

8.2. Pasar geografis

8.2.1. Bahwa seluruh produk hasil kegaitan usaha Sime Darby Plantation

dipasarkan di seluruh wilayah Indonesia dan luar negeri;

8.2.2. Bahwa New Britain Palm Oil Limited menjual bibit kelapa sawit ke

seluruh wilayah Indonesia;

8.2.3. Bahwa dengan mempertimbangkan efektivitas pelaksanaan

kewenangan yang dimiliki oleh Komisi serta pengaruh terhadap

persaingan domestik, maka Tim menyimpulkan pasar geografis

dalam pengambilalihan saham perusahaan New Britain Palm Oil

Limited oleh Sime Darby Plantation adalah wilayah Indonesia.

8.3. Kesimpulan Pasar Bersangkutan

Bahwa setelah melakukan analisa tentang kegiatan usaha, industri

perkebunan kelapa sawit, pasar produk, dan pasar geografis, Tim menilai

bahwa produk Sime Darby Plantation dan NBPOL di Indonesia berada

pada pasar bersangkutan yang sama yaitu bibit sawit dan perkebunan

karet.

9. ANALISA PENILAIAN

9.1. Tentang pasar kelapa sawit

9.1.1.Bahwa Indonesia merupakan negara penghasil minyak sawit terbesar

di dunia dengan total produksi sekitar 31.5 juta ton, disusul kemudian

oleh Malaysia dengan produksi sekitar 19.8 juta ton;



9.1.2.Bahwa antara 85%-90% pasokan minyak sawit dunia berasal dari

produksi Indonesia dan Malaysia;

9.1.3.Bahwa dalam 15 tahun terakhir terjadi perkembangan yang sangat

signifikan dalam industri kelapa sawit di Indonesia;

9.1.4. [data tidak ditampilkan]

9.1.5. [data tidak ditampilkan];

9.1.6. [data tidak ditampilkan];

9.1.7. [data tidak ditampilkan];

9.1.8.Bahwa dengan jumlah luas lahan yang dikuasainya pada masa

mendatang kelompok usaha Sime Darby masih dapat meningkatkan

produksi CPO dan PKO sehingga dapat berakibat meningkatnya

pangsa pasar;

9.2. Tentang Pasar Bibit Kelapa Sawit

9.2.1.Bahwa di Indonesia pada tahun 2014 setidaknya terdapat 12 pelaku

usaha yang memproduksi dan menjual bibit kelapa sawit;

9.2.2.Bahwa berdasarkan data Direktorat Jenderal Perkebunan Kementrian

Pertanian, pada tahun 2014 kapasitas produksi pelaku usaha

pembibitan kelapa sawit adalah 223.000.000 butir sedangkan realisasi

penyaluran/penjualan adalah sebesar 102.826.918 butir;

9.2.3.Bahwa pelaku usaha yang paling banyak memasok bibit sawit adalah

PT Socfin Indonesia sebesar 32.895.824 butir, kemudian PPKS Medan

sebanyak 23.462.269 butir selanjutnya PT Dami Mas Sejahtera

sebanyak 14.802.189 butir;

9.2.4.Bahwa kelompok usaha Sime Darby melalui anak perusahaannya, PT

Aneka Sawit Lestari, menjual bibit sawit sebanyak 2.650.000 butir.

Pangsa pasar dari PT Aneka Sawit Lestari adalah 2,49%;

9.2.5. [data tidak ditampilkan];

9.2.6. [data tidak ditampilkan];

9.2.7.Bahwa kelompok usaha Sime Darby dan NBPOL sama-sama

melakukan penjualan bibit sawit di Indonesia sehingga harus dihitung

tingkat konsentrasi pasar sebelum dan sesudah akuisisi;

9.2.8.Bahwa sesuai dengan Peraturan Komisi No. 2 tahun 2013 perhitungan

tingkat konsentrasi menggunakan Herfindahl-Hirschman Index (HHI);

9.2.9.Bahwa Peraturan Komisi No. 2 tahun 2013 membagi tingkat

konsentrasi pasar menjadi dua spektrum berdasarkan nilai HHI pasca

terjadinya transaksi. Spektrum I adalah jika nilai HHI dibawah 1.800

dan spektrum II jika nilai HHI diatas 1.800;



9.2.10. Bahwa jika HHI dalam spektrum I, komisi menilai tidak terdapat

kekhawatiran adanya praktik monopoli dan persaingan usaha tidak

sehat setelah suatu transaksi merger/akuisisi selesai.

9.2.11. Bahwa jika nilai HHI berada di spektrum II maka Komisi akan

melihat besarnya perubahan HHI sebelum dan sesudah transaksi,

jika perubahan dibawah 150 poin maka Komisi akan menilai tidak

terdapat kekhawatiran adanya praktik monopoli dan persaingan

usaha tidak sehat. Dalam hal perubahan nilai HHI lebih dari 150,

Komisi akan melakukan penilaian menyeluruh terhadap transaksi

merger/akuisi;

9.2.12. Bahwa dari hasil pengolahan data diketahui bahwa nilai HHI

sebelum akuisisi adalah sebesar 1831,89 dan sesudah akuisisi

1.835,98, dengan demikian akuisisi ini masuk kedalam Spektrum II;

9.2.13. Bahwa perubahan nilai HHI sebelum dan sesudah transaksi adalah

sebesar 4,09. Karena nilai perubahan HHI dibawah 150 maka tidak

perlu dilakukan penilaian menyeluruh;

9.2.14. Bahwa dari hasil perhitungan tingkat konsentrasi pasar dapat

diketahui bahwa pangsa pasar bibit sawit sebagian besar hanya

dikuasai oleh beberapa pelaku usaha. Sebagaimana terlihat dalam

poin 9.2.6 pangsa pasar terbesar dikuasai oleh tiga pelaku usaha

yang menguasai lebih dari 50% pangsa pasar bibit sawit;

9.2.15. Bahwa pangsa pasar kelompok usaha Sime Darby tidak banyak

berubah setelah melakukan akuisisi NBPOL karena transaksi

akuisisi yang dilakukan hanya memberikan tambahan [data tidak

ditampilkan];

9.3. Tentang Pasar Perkebunan Karet

9.3.1.Bahwa berdasarkan data Direktorat Perkebunan Kementrian Pertanian,

pada tahun 2014 terdapat 3.555.986 ha lahan perkebunan karet di

Indonesia. Luas sebesar itu dimiliki oleh Perkebunan Rakyat seluas

3.062.931ha, Perkebunan Pemerintah seluas 249.040 dan Perkebunan

Swasta seluas 294.274ha;

9.3.2.Bahwa kelompok usaha Sime Darby memiliki [data tidak ditampilkan]

lahan perkebunan karet, namun masih dalam tahap land clearing

sehingga belum berproduksi;

9.3.3.[data tidak ditampilkan];

9.3.4.[data tidak ditampilkan];



9.3.5.Bahwa jika dilihat dari luas wilayah kebun karet yang dimiliki maka

akuisisi ini tidak mengakibatkan perubahan yang signifikan pada

struktur pasar perkebunan karet di Indonesia;

10. KESIMPULAN

Berdasarkan analisa diatas, Komisi menyimpulkan sebagai berikut;

10.1. Bahwa pengambilalihan ini tidak mengakibatkan perubahan struktur

pasar untuk produk kelapa sawit dan turunannya;

10.2. Bahwa pengambilalihan ini tidak berdampak signifikan pada perubahan

struktur pasar produk bibit kelapa sawit karena selisih HHI sebelum dan

sesudah pengambilalihan hanya 4,09 poin;

10.3. Bahwa pengambilalihan ini tidak mengakibatkan perubahan struktur

pasar yang signifikan pada produk perkebunan karet, karena luas lahan

gabungan hanya 0,3% dari total luas lahan kebun kelapa sawit;

10.4. Bahwa dengan demikian Tim menyimpulkan pengambilalihan saham New

Britain Palm Oil Limited oleh Sime Darby Plantation Sdn. Bhd tidak

mengakibatkan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat;

10.5. Bahwa apabila dikemudian hari terdapat tindakan praktik monopoli dan

persaingan usaha tidak sehat yang dilakukan oleh kedua belah pihak (baik

langsung maupun tidak langsung), perilaku tersebut tidak dikecualikan

dari Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999.

11. PENDAPAT KOMISI

Berdasarkan kesimpulan diatas Komisi berpendapat Tidak Ada Dugaan Praktek

Monopoli dan/atau Persaingan Usaha Tidak Sehat Akibat dari pengambilalihan

saham New Britain Palm Oil Limited oleh Sime Darby Plantation Sdn. Bhd.

Jakarta, 23 Februari 2016
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