
KOMPETISI
EDISI 63/2019

the Competition

Cara
hindari
denda
1 miliar
per hari
ATURAN BARU 

MERGER & 
AKUISISI, 

SEPERTI APA?





Edisi 63 . 2019

Daftar Isi
KOMPETISI

Bingkai

Portal

KPPU Berhasil Pertahankan WTP Selama Lima Tahun 
Berturut-Turut

Kepatuhan Pelaku Ekonomi Digital Terhadap HPU 
Berujung Untung

PBB Implementasikan Prosedur Kerjasama Internasional 
Penanganan Kasus Persaingan Lintas Batas

Kilas Kanwil

Utama

Menelisik Peran KPPU Dalam Pengawasan Merger dan 
Akuisisi

Pelaku Usaha Wajib Tau Peraturan Merger/Akuisisi Baru di 
KPPU

Cara Hindari Denda 1 Miliar per Hari

Perspektif

Mengapa Indonesia Masih Menganut Rezim Post 
Notifikasi?

Penegakan Hukum

MA Perkuat Putusan KPPU Terkait Kartel Skutik 110-250CC

Pengawasan

Updating Saran dan Pertimbangan KPPU

Ngobrol Santai

English Section

Examining the Role of ICC in Supervising Mergers and 
Acquisition

Business Actors must Aware of ICC New Regulation on 
Merger & Acquisition

How to Avoid 1 Billion per Day

6

8

10

11

12

16

18

20

24

28

30

32

34

36

38



Edisi 63 . 2019KOMPETISI
4

Salam Redaksi

Tindakan penggabungan, peleburan dan/atau 
pengambilalihan saham oleh satu atau lebih 
perusahaan disadari atau tidak, akan mempengaruhi 
persaingan antar pelaku usaha di dalam pasar 
bersangkutan serta membawa dampak kepada 
konsumen dan masyarakat. Penggabungan, 
peleburan, atau pengambilalihan saham dapat 
mengakibatkan peningkatan atau penurunan 
persaingan yang berpotensi merugikan konsumen 
dan masyarakat.

Penggabungan, peleburan, atau pengambilalihan 
saham yang berakibat nilai aset dan atau nilai 
penjualannya melebihi jumlah tertentu wajib 
diberitahukan kepada KPPU, selambat-lambatnya 
30 (tiga puluh) hari sejak tanggal penggabungan, 
peleburan, atau pengambilalihan. Ketentuan tentang 
nilai aset dan atau nilai penjualan serta tata cara 
pemberitahuan diatur melalui Peraturan Pemerintah 
Nomor 57 Tahun 2010 tentang Penggabungan atau 
Peleburan Badan Usaha dan Pengambilalihan Saham 
Perusahaan yang Dapat Mengakibatkan Terjadinya 
Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat 
(PP No.57/2010) sebagai pelaksanaan amanat Pasal 
28 dan 29 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 
Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan 
Usaha Tidak Sehat (UU No.5/1999). 

Saat ini, melalui Peraturan Komisi Pengawas 
Persaingan Usaha Nomor 3 Tahun 2019 tentang 
Penilaian Terhadap Penggabungan atau Peleburan 
Badan Usaha, atau Pengambilalihan Saham 
Perusahaan yang Dapat Mengakibatkan Terjadinya 
Praktik Monopoli dan/atau Persaingan Usaha Tidak 
Sehat yang telah dirilis, KPPU mengatur notifikasi 
menjadi lebih terang benderang. Peraturan tersebut 
mewajibkan pemberitahuan kepada KPPU paling 
lambat 30 hari setelah proses transaksi merger atau 
akuisisi  selesai dilakukan. Bila terlambat, pelaku usaha 
akan dikenakan denda Rp1 miliar per hari dengan nilai 
denda maksimal Rp25 miliar. Konsekuensi penerapan 
notifikasi ini, bila hasil merger mengakibatkan 
meningkat begitu besarnya konsentrasi pasar, maka 
KPPU bisa memberikan persyaratan tertentu untuk 
dipatuhi dan diubah pelaku usaha (remedies) atau 
bahkan melalui proses perkara bisa saja membatalkan 
transaksi merger.

Agar tak disanksi, ayo notifikasi.
Salam Kompetisi!
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Kicau
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Bingkai.
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SIAP BERSAING!

KPPU menggelar diskusi publik (KPPU Talks) dan menggandeng para CEO 
serta pelaku usaha millenial di beberapa industri kekinian. Anggota KPPU 
Chandra Setiawan (kedua dari kanan) sebagai pembicara di salah satu 
sesi menyampaikan perspektif digital ekonomi dalam lingkup persaingan 
usaha. Kegiatan yang diselenggarakan Agustus 2019 ini diharapkan dapat 
memberikan nuansa dan  keterbukaan sudut pandang terutama bagi 
pengusaha muda dan pihak terkait tentang persaingan usaha yang sehat.
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KPPU Berhasil Pertahankan 
WTP Selama Lima Tahun 
Berturut-Turut

Sebagai salah satu 
lembaga penegak 
hukum di Indonesia, 
KPPU mau tidak mau 

harus bisa menunjukkan 
taring melalui kinerjanya di 
segala bidang, tidak melulu 
masalah penegakan hukum 
atau pencegahan tindakan 
pelanggaran persaingan 
usaha. Sejak tahun 2014 hingga 
2018, KPPU dinilai berhasil 
menjadi Lembaga dengan 
perolehan predikat Wajar 
Tanpa Pengecualian (WTP) 
dari Kementerian Keuangan 
Republik Indonesia.

Penghargaan tersebut 
diterima KPPU pada 
tanggal 12 September 2019 
di Jakarta, pada giat Rapat 
Kerja Nasional (Rakernas) 
Akuntansi dan Pelaporan 
Keuangan Pemerintah Tahun 
2019. Rakernas ini lagi-lagi 
diselenggarakan dengan tujuan 
meningkatkan pemanfaatan 
informasi keuangan negara 
yang transparan, akuntabel, 
dan profesional untuk 
kemajuan Indonesia serta untuk 
mengoptimalkan penggunaan 
terknologi informasi dan 

basis data sebagai bahan 
pengambilan keputusan yang 
berkualitas.

Rakernas pada tahun ini 
dilaksanakan dalam beberapa 
rangkaian kegiatan Seminar 
Nasional Final Statistics, Limited 
Hearing dan Talkshow yang 
mengusung tema “Optimalisasi 
Informasi Keuangan di Era 
Digital Untuk Indonesia Maju” 
yang dihadiri oleh Jajaran 
Menteri. Adapun dalam 
pembicara sesi Talkshow yaitu 
Wakil Menteri Keuangan, 
Direktur Utama LPP (Lembaga  
Penyiaran Publik) TVRI, Presiden 
Bukalapak dan Anggota KSAP 
(Komite Standar Akuntansi 
Pemerintahan).

Sebagai informasi tambahan, 
sampai dengan Tahun 2019 
KPPU telah mendapatkan 
predikat WTP sebanyak 
7 kali berturut-turut dari 
Badan Pemeriksa Keuangan 
Republik Indonesia (BPK-RI). 
Ke depannya KPPU akan terus 
mempertahankan kepatuhan 
atas standar akuntansi 
pemerintahan yang berlaku. 
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Kemajuan digital tak pelak 
membuat semua elemen 
berlomba. Termasuk KPPU. 
Dalam terus mengawal sehatnya 

persaingan bisnis di tengah gegap 
gempitanya ekonomi digital, KPPU 
mengambil peran sebagai penjaga 
persaingan usaha yang sehat, termasuk 
salah satunya di sistem pembayaran 
digital.

Menjawab tantangan digital ini, KPPU 
menjadikan ekonomi digital sebagai 
sector prioritas dalam pengawasannya, 
dan merangkul para pelaku usaha di 
dunia digital dalam forum eksekutif 
Kepatuhan Persaingan Usaha, dengan 
menghadirkan langsung 30 pemangku 
kepentingan di sektor pembayaran 
digital, pada 24 Oktober 2019, di Jakarta.

Tiga Anggota KPPU hadir dalam forum 
ini. Sebut saja Kodrat Wibowo, Guntur 
S. Saragih, dan Afif Habullah. Ketiganya 
membawakan berbagai materi seputar 
pemahaman nilai-nilai positif kepatuhan 
terhadap hukum persaingan, sehingga 
muncul inisiatif untuk menerapkan 
prinsip-prinsip persaingan usaha 
yang sehat dalam kegiatan usahanya. 
Mengingat perkembangan uang 
elektronik dan pemanfaatannya saat ini 
tergolong tinggi.

KPPU turut mengawasi segala bentuk 
potensi persaingan usaha tidak sehat di 
industri pembayaran digital ini. Melalui 
proses advokasi, KPPU mengajak pelaku 

usaha untuk taat pada peraturan yang 
ada, dan tidak bertindak melewati aturan 
tersebut.

Lalu apa untungnya bagi dunia usaha, 
atas kepatuhan terhadap Hukum 
Persaingan Usaha?

Kepatuhan terhadap Undang-Undang 
Nomor 5 Tahun 1999 ini mampu menjadi 
inisiatif bagi pelaku usaha untuk 
menjalankan usaha bisnisnya agar sesuai 
dengan prinsip-prinsip persaingan usaha 
yang sehat, serta mendorong perusahaan 
untuk menjadi lebih efisien, kompetitif, 
dan inovatif. Dengan mematuhi, pelaku 
usaha dapat menjaga nama baik dan 
reputasi bisnis dan usahanya, serta 
meminimalisasi  konsekuensi biaya 
yang timbul akibat ketidakpatuhan 
tersebut. Jadi kepatuhan atas HPU 
jelas memberikan manfaat besar bagi 
pelaku usaha ekonomi digital. Tentunya 
kita tidak ingin jasa kita yang berbasis 
reputasi, berantakan hanya karena kita 
tidak patuh pada aturan yang ada bukan?

Isu persaingan usaha di era ekonomi 
digital ini memiliki potensi kekuatan 
pasar di level konsumen dan perilaku 
barriers to entry bagi pelaku usaha 
lain. Melalui forum ini, KPPU berharap 
timbul inisiatif dari pelaku usaha di 
level eksekutif untuk patuh terhadap 
hukum persaingan usaha, sehingga hasil 
akhirnya pelanggaran terhadap Undang-
Undang Nomor 5 Tahun 1999 tidak terjadi.

Kepatuhan Pelaku Ekonomi Digital 
Terhadap HPU Berujung Untung 
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Salah satu organ Perserikatan 
Bangsa-Bangsa (PBB) yang 
membidangi persaingan usaha, 
yakni United Nations Conference 

on Trade and Development (UNCTAD), 
telah menyelesaikan prosedur kerja sama 
antar otoritas persaingan dunia dalam 
menangani kasus persaingan usaha 
antar negara. Prosedur yang dinamakan 
Guiding Policies and Procedures under 
Section F the UN Set on Competition 
tersebut juga meningkatkan peranan 
UNCTAD untuk memfasilitasi dan 
menjadi mediator bagi kerjasama 
tersebut. Dengan keberdaan prosedur 
tersebut, koordinasi dan efisiensi dalam 
penegakan hukum lintas batas dapat 
diciptakan.

Kesepakatan antar negara tersebut 
dihasilkan dalam pertemuan otoritas 
persaingan usaha dunia, The Eighteen 
Session of Inter-governmental Group of 
Expert Meeting on Competition Policy 
yang diselenggarakan di Markas Besar 
UNCTAD di Jenewa pada 10-12 Juli 2019. 
Bagi Indonesia, dengan adanya prosedur 
tersebut, KPPU akan lebih mudah dalam 

mengidentifikasi kasus internasional 
yang berdampak ke Indonesia, dan 
mengkoordinasikan proses penegakan 
hukum, serta meningkatkan efektifitas 
penegakan sanksi kepada pelanggar 
yang terdapat di luar negeri.

Guiding Policies and Procedures under 
Section F the UN Set on Competition 
disusun oleh berbagai perwakilan otoritas 
persaingan usaha dunia, termasuk 
Indonesia, sejak tahun 2016. Produk 
tersebut antara lain berisikan prinsip-
prinsip yang dianut dalam melakukan 
kerjasama penegakan hukum, prosedur 
dan mekanisme yang dapat dilakukan, 
dan peranan UNCTAD dalam proses 
implementasi kerjasama. Produk tersebut 
akan dimajukan ke dalam sidang The UN 
Review Conference tahun mendatang 
yang dihadiri oleh pimpinan Negara 
anggota PBB, untuk mendapatkan 
persetujuan. Dilain sisi, produk 
tersebut juga akan diadopsi ke tataran 
kelembagaan persaingan usaha di Asia 
Tenggara melalui kegiatan harmonisasi 
prosedur penanganan perkara kawasan 
yang dipimpin oleh KPPU. 

PBB 
Implementasikan 
Prosedur 
Kerjasama 
Internasional 
Penanganan 
Kasus Persaingan 
Lintas Batas
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K I L A S  K A N W I L

Sinergi KPPU dan Pemangku Kebijakan di Provinsi Riau

Pemprov Jambi Siap bantu KPPU Awasi Kemitraan

Dalam rangka implementasi upaya 
preventif terhadap pelanggaran persaingan 
usaha, maka KPPU melalui Kantor Wilayah 
I melakukan sinergi dengan pemangku 
kebijakan di daerah salah satunya 
Provinsi Riau. Pada Oktober 2019, Kepala 
Kanwil I Ramli Simanjuntak melakukan 
audiensi dengan Gubernur Riau Syamsuar 
untuk menjelaskan perihal tugas KPPU 
sebagaimana diamanatkan dalam Undang-
Undang Nomor 5 Tahun 1999. Dalam 
pertemuan, Ramli mengharapkan bahwa 
KPPU dapat bersinergi dengan berbagai 
kebijakan di cakupan wilayah Gubernur 

Riau tersebut sehingga mengacu pada 
prinsip persaingan usaha yang sehat.

 Perlu diketahui bahwa salah satu 
komoditas sektor unggulan di Provinsi 
Riau adalah sawit yang memiliki potensi 
sangat besar dalam melahirkan aksi bisnis 
yang tidak sehat. Oleh karena itu, Kanwil I 
mengajak Gubernur Riau dan jajarannya 
untuk bergandengan tangan dalam upaya 
preventif, penegakan hukum persaingan 
usaha, serta pengawasan kemitraan 
di daerah. Sependapat dengan KPPU, 
Gubernur Riau menyambut baik dan 
akan mendukung upaya tersebut “Kami 
akan bekerja sama dengan KPPU dalam 
menegakkan hukum persaingan usaha 
yang sehat di Provinsi Riau, pembuatan 
kebijakan yang sesuai dengan prinsip 
persaingan yang sehat, serta ikut membantu 
mengawasi kemitraan,” kata Syamsuar. 
Kehadiran KPPU sendiri diharapkan dapat 
membantu meningkatkan pertumbuhan 
ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan 
masyarakat di Provinsi Riau.

Kepala Kanwil II KPPU Wahyu Bekti 
Anggoro disambut hangat Gubernur Jambi 
Fachrori Umar di kediaman dinasnya. Pada 
pertemuan tersebut, Bekti menjelaskan 
keberadaan dan sepak terjang KPPU 
sebagai lembaga independen Negara 
dan melalukan penegakan hukum atas 
dugaan pelanggaran hukum persaingan 

usaha, pemberian saran pertimbangan 
terhadap kebijakan pemerintah serta 
pengawasan kemitraan.“Saat ini kami 
juga bertugas melakukan pengawasan 
kemitraan, sebagaimana diamanatkan 
PP 17 Tahun 2013 jo UU No 20 Tahun 
2008. Hal ini bertujuan agar kemitraan di 
antara pelaku usaha mikro, kecil dengan 
pelaku usaha menengah atau besar 
dapat berjalan dengan adil dan seimbang. 
Sehingga prinsip-prinsip kemitraan yang 
saling membutuhkan, memperkuat, dan 
menguntungkan dapat terwujud,” jelas 
Bekti.

 Fachrori yang didampingi oleh Kepala 
Dinas Perindustrian dan Perdagangan 
Ariansyah serta Kepala Dinas Koperasi 
dan UKM Hamdan menyambut baik 
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K I L A S  K A N W I L

Inflasi Jawa Barat Harus Dikendalikan

Menyamakan Persepsi Persaingan Usaha dengan TNI AU di Malang

Untuk mengendalikan inflasi dan 
menjamin stabilisasi harga bahan pangan 
yang mudah bergejolak (voaltile foods) 
di Provinsi Jawa Barat, Kanwil III KPPU 
berkoordinasi dengan Bank Indonesia 

Provinsi Jawa Barat. Kunjungan Kepala 
Kanwil III Aru Armando dalam rangka 
koordinasi tersebut disambut dan diterima 
baik oleh Kepala Perwakilan BI Provinsi 
Jabar Doni P. Joewono. 

Dijelaskan oleh Doni bahwa BI dan KPPU 
adalah mitra penting dalam pengendalian 
inflasi, sehingga ke depan kedua pihak 
harus aktif dalam berkoordinasi rutin 
terkait masalah pangan di Provinsi Jabar. 
Menurutnya koordinasi ini selanjutnya 
dapat dikembangkan pula ke dalam bentuk 
Focus Group Discussion (FGD) rutin antara 
Kanwil III KPPU dan BI Prov. Jabar.

Bertempat di Pusat Koperasi Garuda 
Angkatan Udara Pangkalan Udara 
Abdulrachman Saleh Malang (Puskopau 
Garuda), Kanwil IV KPPU melakukan 
sosialisasi kepada TNI Angkatan Udara 
mengenai persaingan usaha yang sehat. 
Kepala Kanwil IV Dendy R. Sutrisno 
menyampaikan bahwa kegiatan ini 
selain dapat meningkatkan pemahaman 
mengenai substansi persaingan usaha 
yang sehat diharapkan pula dapat menjadi 

titik awal pengembangan usaha Puskopau 
Garuda ke depan.”Persaingan makin 
ketat, kami ingin berbagai pihak tumbuh 
besar dan bersaing secara sehat, untuk itu 
Kanwil IV hadir untuk menawarkan apa 
yang dapat kami kontribusikan dalam hal 
pengembangan usaha maupun kemitraan 
yang dilakukan oleh Puskopau Garuda 
dalam perspektif persaingan usaha yang 
sehat,” ujar Dendy.

Kehadiran KPPU tersebut disambut 
baik oleh Komandan Wing 2 Lanud 
Abdulrachman Saleh Kolonel Pnb Eko 
Sujatmiko. “Kami harap sosialisasi ini akan 
memberikan pencerahan secara lengkap 
kepada pengurus dan anggota Puskopau 
Garuda mengenai KPPU dan Undang-
Undang Nomor 5 Tahun 1999 bahwa 
sosialisasi ini sangat penting sebagai upaya 
pencegahan pelanggaran persaingan 
usaha tidak sehat,” ungkapnya. 

kunjungan Kanwil II KPPU tersebut. Beliau 
juga menyatakan akan membantu KPPU 
dalam melakukan tugas pengawasan 
kemitraan di wilayah Provinsi Jambi. “Kami 

sangat berharap untuk memperkuat sinergi 
antara KPPU dan Pemprov Jambi dalam 
menciptakan iklim persaingan usaha yang 
sehat dan kemitraan yang adil,” tegasnya.
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K I L A S  K A N W I L

Sinergi KPPU dan Kemenko Perekonomian atas Sektor Ritel di Kaltim

Bersama Awasi Sembako di Sulsel

Pertumbuhan ritel modern di 
Kalimantan Timur kian menjamur 
sehingga menimbulkan banyaknya 
permasalahan. Kementerian Koordinator 
(Kemenko) Perekonomian bersama 
Kanwil V KPPU tergerak berinisiatif 
dan menyelenggarakan Focus Group 
Discussion (FGD) yang membahas tentang 
Kebijakan Persaingan Usaha Ritel Modern 
di Provinsi Kalimantan Timur (Prov. Kaltim) 
pada Agustus 2019.  Kepala Kanwil V KPPU 
M. Hendry Setyawan yang merupakan salah 
satu pembicara pada kegiatan tersebut 
mengapresiasi pelaksanaan FGD sebagai 

bagian dari implementasi tugas KPPU 
dalam upaya meningkatkan pemahaman 
mengenai tugas dan fungsi penegakan 
hukum persaingan, penyampaian saran 
pertimbangan kepada pemerintah, 
termasuk di dalamnya pengawasan 
kemitraan serta merger dan akuisisi.

Di sektor ritel, KPPU memiliki peran 
dalam pendampingan penyusunan 
kebijakan yang pro persaingan dan 
dikeluarkan oleh regulator. “Dalam upaya 
menjalankan tugas pemberian saran 
pertimbangan, KPPU selalu mencermati 
setiap regulasi yang ditetapkan juga 
senantiasa menjalin kerja sama untuk 
melakukan harmonisasi dengan regulator 
demi hadirnya kebijakan persaingan yang 
lebih baik,” kata Hendry. Hal itu diamini 
pula oleh Asisten Deputi Penguatan Pasar 
Dalam Negeri dan Tertib Usaha Kemenko 
Perekonomian Moch. Edy Yusuf dan 
berharap ke depannya tidak lagi terdapat 
tindakan pelanggaran di sektor ritel. 

Kanwil VI KPPU berkoordinasi dengan 
Kepala Polisi Daerah (Kapolda) Sulawesi 
Selatan (Sulsel) Irjen Pol. Hamidin menjaga 
stabilitas harga pangan serta pasokan 
sembako di Sulsel karena disadari bahwa 
stabilitas pasokan dan harga pangan sangat 
penting untuk memenuhi kebutuhan 
masyarakat. 

“Ada kondisi tertentu di mana KPPU 
tidak memiliki kewenangan untuk 
melakukan penindakan, misalnya saja ada 
pelaku usaha atau pedagang melakukan 
penimbunan, karena ranahnya lebih ke 
pidana. Hal ini yang berwenang adalah 
kepolisian, namun jika yang terjadi perilaku 
persaingan usaha tidak sehat misalnya 
persekongkolan antar pelaku usaha dalam 
mengatur harga atau pasokan bahan pokok 
maka KPPU selaku lembaga pengawas 
memiliki kewenangan untuk menindak,” 
ujar Kepala Kanwil VI KPPU Hilman Pujana. 
Irjen Pol Hamidin juga menegaskan bahwa 
selama ini kerja sama dan sinergitas 
antara Satgas Pangan Polda Sulsel dan 
KPPU sudah berjalan dengan baik. Hal itu 
dibuktikan bahwa selama ini harga bahan 
pokok di Sulsel pun cukup stabil. 
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Menelisik Peran KPPU 
Dalam Pengawasan Merger 
dan Akuisisi 

U TA M A

Komisi Pengawas Persaingan Usaha 
(KPPU) merupakan satu-satunya 
lembaga yang rempong dalam 
mengawasi merger dan akuisisi untuk 

memastikan tidak aksi korporasi tersebut tidak 
menyalahi prinsip-prinsip persaingan usaha 
yang sehat. 

Kewenangan ini tidak turun dari langit begitu 
saja. Semua berdasarkan amanah Undang-
undang (UU) Nomor 5 Tahun 1999 tentang 
Larangan Praktik Monopoli dan Persiangan 
Usaha Tidak Sehat serta aturan turunan berupa 
Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 57 Tahun 
2010 tentang Penggabungan atau Peleburan 
Badan Usaha dan Pengambilalihan Saham 
Perusahaan Yang Dapat Mengakibatkan 
Terjadinya Praktik Monopoli dan Persaingan 
Usaha Tidak Sehat. 

Pasal 28 dan 29 dari UU 5/1999 secara khusus 
membahas mengenai penggabungan, peleburan 
dan pengambilalihan. Pasal 28 ayat 1 dan 2 
secara tegas menyatakan pelaku usaha dilarang 
melakukan penggabungan, peleburan dan 
pengambilalihan saham perusahan lain jika 
tindakan tersebut menyebabkan terjadinya 
persaingan usaha tidak sehat. Sementara itu, 
Pasal 29 ayat 1 menyatakan 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 KPPU, selambat-
lambatnya 30 hari sejak tanggal penggabungan, 
peleburan, atau pengambilalihan tersebut. 

Dua pasal tersebut juga mengamanatkan 
pengaturan lebih lanjut dalam PP. Dalam 
Pasal 2  ayat 2 PP ini mengungkapkan bahwa 
praktik persaingan usaha tidak sehat terkait 
penggabungan, peleburan atau pengambilalihan 
jika badan usaha tersebut diduga melakukan 
perjanjian yang dilarang, kegiatan yang dilarang 
atau penyalahgunaan posisi dominan. 

Pasal berikutnya mengamanatkan bahwa 
KPPU bertugas melakukan penilaian terhadap 
aksi korporasi tersebut. Adapun penilaian 
meliputi beberapa aspek yakni konsentrasi 
pasar, hambatan masuk pasar, potensi perilaku 
antipersaingan, efisiensi, dan kepailitan. Selain 
analisis tersebut, komisi juga diberi wewenang 
melakukan analisis lain termasuk meminta 
informasi dari pelaku usaha.

Adapun Pasal 5 dari PP ini memberikan 
perincian kewajiban pelaporan aksi 
korporasi jika penggabungan, peleburan atau 
pengambilalihan saham perusahaan lain yang 
berakibat nilai aset dan/atau nilai penjualannya 
melebihi jumlah tertentu wajib diberitahukan 
secara tertulis kepada KPPU  paling lama 30 
hari kerja sejak tanggal telah berlaku efektif 
secara yuridis. Pasal inilah yang menjadi 
dasar kewajiban notifikasi bagi pelaku usaha, 
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meski sejauh ini tidak sedikit perusahaan yang 
terbukti melakukan pelanggaran ketentuan 
tersebut. 

Sedangkan perincian jumlah tertentu yang 
dimaksud jika nilai aset sebesar Rp2,5 triliun, 
dan/atau nilai penjualan sebesar Rp5 triliun. 
Bagi pelaku usaha di bidang perbankan, 
kewajiban menyampaikan pemberitahuan 
secara tertulis berlaku jika nilai aset melebihi 
Rp20 triliun. Nilai aset dan nilai penjualan itu 
dihitung berdasarkan penjumlahan nilai aset 
dan/atau nilai penjualan dari badan usaha 
setelah aksi korporasi dilakukan serta badan 
usaha yang secara langsung maupun tidak 
langsung mengendalikan atau dikendalikan oleh 
badan usaha hasil penggabungan dan badan 
usaha yang diambil alih.

Regulasi itu secara tegas menyatakan bahwa 
jika pelaku usaha terlambat melakukan 
notifikasi aksi korporasinya sebagaimana yang 
dipersyaratkan, maka terancam denda sebesar 
Rp1 miliar perhari dengan jumlah maksimal 
denda adalah Rp25 miliar. 

Wajib Notifikasi, Dunia Usaha Untung
Semua kewenangan ini diberikan kepada KPPU 
agar semua pelaku usaha dapat menjalankan 
bisnisnya secara benar tanpa menyalahi prinsip 
persaingan usaha yang sehat. Jika semua 
bersaing secara sehat, maka akan tercipta 
efisiensi dan produktifitas yang pada akhirnya 
mendorong pertumbuhan ekonomi. 

KPPU menjelaskan bahwa secara spesifik, 
keuntungan notifikasi aksi korporasi bagi dunia 
usaha adalah pelaporan dan pengawasan bisa 
mengurangi risiko akibat dampak konsentrasi. 
Jadi kalau pelaku usaha tidak menjalankan 
notifikasi, pelaku usaha yang lain mereka tidak 
akan sadar bahwa pasar makin terkonsentrasi 
dan tiba-tiba mereka tersingkir. 

KPPU mendorong pelaku usaha segera lapor 
agar peningkatan konsentrasi ini bisa dicegah 
sehingga pelaku usah lain tidak tiba-tiba 
terdampak. Dalam konteks kita kenapa pelaku 
usaha harus melakukan notifikasi agar mereka 
bisa kita sadarkan bahwa konsentrasi itu akan 
meningkat jika kita tidak diantisipasi.Tentunya 
konsumen juga akan bisa dibantu karena kalau 
peningkatan konsentrasi pasti arahnya pada 
monopolisasi sehinga sebabkan harga yang 
tinggi. Jadi kita juga bisa mencegah supaya 
tidak terjadi dampaknya ke konsumen. 

Selain itu, notifikasi dan pengawasan 
merger juga bermanfaat untuk mencegah 
penyalahgunaan posisi dominan pelaku usaha 
besar atas konsumen. Dia tidak memungkiri 
sasaran dari notifikasi merger ini ditujukan 
bagi pelaku usaha besar untuk mencegah tidak 
terjadinya perbuatan semena-mena.

Menuju Rezim Pra Notifikasi
Indonesia merupakan sedikit negara yang 
hingga kini masih menggunakan rezim 
pemberitahuan wajib paska transaksi (post-
merger notification). Artinya, pelaporan atas 
aksi korporasi tersebut dilakukan sesudah 
transaksi bisnis itu telah dilangsungkan. Ada 
kelemahan pokok dari rezim ini yakni jika 
akuisisi atau merger itu telah dilakukan dan 
kemudian dilaporkan ke KPPU, lalu ditelaah 
dan ditemukan adanya potensi pelanggaran 
prinsip persaingan usaha, maka komisi dapat 
memerintahkan agar penggabungan atau 
peleburan atau pengambilalihan itu dibatalkan. 

Hal ini tentunya merugikan pelaku usaha 
yang yang telah mengorbankan waktu tenaga 
dan dana untuk menjalankan aksi korporasi 
tersebut. Selain itu, ekspansi perusahaan yang 
telah dipersiapkan tentu saja terganggu. 

Praktik internasional terbaik saat ini sejatinya 
adalah pemberitahuan wajib sebelum transaksi 
(pre-merger notification). Jadi, sebelum aksi 
korporasi tersebut dijalankan, pelaku usaha 
wajib melakukan pelaporan kepada KPPU. 
Dengan demikian risiko seperti pembatalan 
merger atau akuisisi dapat dihindari. Sayang 
seribu sayang, perubahan rezim yang diusung 
dalam revisi UU 5/1999 terkubur begitu saja 
seiring dengan proses pembahasan revisi 
yang macet di lembaga legislasi. DPR urung 
membawa revisi tersebut ke rapat paripurna 
untuk disahkan. 

Apa mau dikata, itulah proses bernegara di 
Indonesia dan KPPU menghormati hal tersebut, 
seperti yang diungkapkan oleh Komisioner 
Guntur Saragih. Mau tidak mau, komisi 
akan tetap menggunakan rezim post-merger 
notification. Akan tetapi, Guntur menjelaskan 
bahwa komisioner kali ini akan lebih tegas dan 
tidak tertutup kemungkinan jika dalam telaah 
merger maupun akuisisi, ditemukan potensi 
pelanggaran prinsip persaingan usaha, maka 
pembatalan aksi korporasi tersebut dapat saja 
dilakukan. 
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Pelaku Usaha Wajib Tau Peraturan 
Merger/Akuisisi Baru di KPPU

U TA M A

Komisi Pengawas Persaingan Usaha 
(KPPU) memberlakukan Peraturan 
Komisi Nomor 3 Tahun 2019 mengenai 
Penilaian terhadap Penggabungan atau 

Peleburan Badan Usaha atau Pengambilalihan 
Saham Perusahaan yang Dapat Mengakibatkan 
Terjadinya Praktik Monopoli dan/atau 
Persaingan Usaha Tidak Sehat (Perkom 
3/2019). Seperti apa aturan baru tersebut? Apa 
perbedaan dengan peraturan sebelumnya?

Peraturan Komisi No. 2 Tahun 2013 Tentang 
Perubahan Ketiga 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 Praktek 
Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat 
sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan 
dan kebutuhan hukum sehingga perlu diganti. 
Saat ini, berlaku aturan post notifikasi merger/
akuisisi dimana pemberitahuan disampaikan 
kepada KPPU setelah 30 hari efektif pengesahan 
di Kementerian Hukum dan HAM. Dalam 
notifikasi ini, pelaku usaha harus melengkapi 
formulir dan menyerahkan lampiran berupa 
dokumen pendukung. Kendala yang sering 
terjadi dengan peraturan sebelumnya adalah 
pada saat KPPU menerima notifikasi, mereka 
tidak dapat ditolak walaupun dokumen tidak 
lengkap sementara sudah masuk dalam 
pencatatan tanggal penerimaan notifikasi. 
Contoh ketidaklengkapan tersebut misalnya 
formulir yang tidak diisi lengkap, dokumen 
pendukung yang hanya sedikit dan tidak sesuai 
dengan yang dibutuhkan. 

Akibat yang muncul dari ketidaklengkapan 
dokumen, KPPU butuh waktu untuk proses 
pelengkapan dokumen. Hal inilah yang 
seringkali memakan waktu untuk meminta 
kepada pelaku usaha agar formulir dapat 
dilengkapi, data dilengkapi, dokumen 
minimum dilengkapi. KPPU tidak bisa memulai 
penilaian sebelum semua dokumen lengkap. 
Sementara itu jangka waktu yang ditetapkan 
oleh PP 57/2010 adalah 90 hari kerja untuk 
proses penilaian. Proses pelengkapan yang 

membutuhkan waktu cukup lama masih 
belum masuk dalam penghitungan periode 
90 hari kerja tersebut. Penghitungan baru 
akan dimulai apabila dokumen sudah 
lengkap.

Kendala tersebut muncul karena KPPU 
tidak dalam posisi bisa menolak pelaku 
usaha walaupun dokumen tidak lengkap. 
Di sisi lain, publik menganggap KPPU 
lambat dalam melakukan penilaian, tidak 
dapat memprediksi kapan penilaian selesai 
sehingga mengganggu investasi. Padahal 
setelah dokumen lengkap, KPPU selalu 
memenuhi jangka waktu penilaian yang 
ditargetkan dalam kurun 90 hari kerja. 
Namun kendala kelengkapan dokumen 
tersebutlah yang membutuhkan waktu 
berbulan-bulan bahkan tahunan. 

Pada Perkom Nomor 3/2019 ini, KPPU 
membuat ketentuan dokumen minimal 
dan bersifat wajib serta dapat ditolak jika 
tidak lengkap. Notifikasi yang tidak lengkap 
tidak akan dicatat tanggal pendaftaran 
dan tidak bisa diberikan tanda terima. 
Akibatnya apabila notifikasi tidak diterima 
karena memang tidak lengkap, besar 
kemungkinan jika pelaku usaha akan 
melewati batas notifikasi 30 hari kerja. 
Terlebih bila notifikasi dilakukan pada hari-
hari terakhir, sehingga kemungkinan pada 
tahap awal untuk pelaku usaha yang terbiasa 
mendaftarkan notifikasi di ujung batas 
waktu secara ala kadarnya akan mengalami 
keterlambatan. Jadi aspek pertama 
perubahan Perkom Nomor 3/2019 terkait 
notifikasi merger/akuisisi ini yaitu ketentuan 
dokumen minimal dan hak untuk menolak 
dipertegas di dalamnya. 

Aspek kedua adalah terkait aset, khususnya 
pengambilalihan aset yang tidak diatur pada 
peraturan sebelumnya. KPPU memperluas 
pengertian pengambilalihan saham 
yang turut meliputi perpindahan asset 
produktif atau aset yang dapat memberikan 
keuntungan ekonomi bagi pelaku usaha dan 
dapat meningkatkan kemampuan pelaku 
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usaha dalam penguasaan pangsa pasar relevan 
pada barang dan/atau jasa dari pelaku usaha 
pengakuisisi aset dapat berupa aset tangible 
maupun aset intangible. Sehingga tidak semua 
aset dapat masuk dalam kriteria tersebut. Aset 
yang memiliki kriteria tertentu dianggap sebagai 
pengambilalihan saham, sehingga masuk 
kategori wajib notifikasi. Melihat dari kejadian 
sebelumnya yaitu Grab dan Uber, dengan 
konsep Perkom Nomor 3/2019 ini dapat masuk 
dalam kategori wajib lapor.

Contoh sederhananya adalah maskapai A 
bangkrut dan menjual pesawatnya kepada 
maskapai B, kondisi tersebut masuk dalam 
definisi pengambilalihan saham melalui 
perpindahan aset produktif, atau misalnya 
perusahaan properti menjual mall kepada 
perusahaan lain, atau menjual pabrik yang 
merupakan aset produktif. Hal tersebut 
dianggap sama akibatnya dengan akuisisi 
sehingga wajib dilaporkan ke KPPU. 

Aspek ketiga yaitu KPPU lebih transparan 
kepada pelaku usaha. Terkait kebutuhan 
informasi dijelaskan dokumennya seperti 
apa, penjelasan untuk setiap dokumen 
juga disebutkan sehingga diharapkan tidak 
ada lagi yang bertanya-tanya atau merasa 
tidak terinformasikan.  Selain itu, ada juga 
simplifikasi formulir.  Saat ini, ada enam 
formulir notifikasi. Pada perkom baru ini hanya 
satu formulir untuk semua. Ada pemisahan 
antara dokumen awal dan dokumen lanjutan. 
Dokumen awal bersifat wajib disediakan pada 
saat mendaftarkan notifikasi, dokumen lanjutan 
dapat disediakan setelah penilaian mendalam. 

Dokumen awal berupa dokumen yang dimiliki 
oleh perusahaan. Pada peraturan sebelumnya, 
dokumen lanjutan diminta pada tahap awal 
sehingga tidak sedikit pelaku usaha yang merasa 
keberatan. Bentuk yang lebih sederhana ini 
lah yang menjadi salah satu aspek utama pada 
Perkom 3/2019.

Dengan adanya simplikasi formulir yang 
berpengaruh pada minimnya dokumen 
yang harus dipenuhi pada tahap awal serta 
dengan hak menolak untuk tidak mencatat 
dan menerima pelaporan notifikasi sehingga 
diharapkan para pelaku usaha dapat melapor 
jauh sebelum mendekati batas waktu 30 hari 
sebagai bentuk antisipasi keterlambatan 
notifikasi. Setelah ada persetujuan untuk 
transaksi dan sudah memulai proses proses 
perizinan, para pelaku usaha juga dapat 
membenahi aspek notifikasi ke KPPU sebagai 
proses persiapan. Saat argo 30 hari dimulai, 
para pelaku usaha sudah bisa langsung 
memasukkan dokumen. Pada intinya, melalui 
peraturan baru ini KPPU ingin mendorong 
kesadaran para pelaku usaha sejak awal. 

Manfaat bagi pelaku usaha sendiri dengan 
melakukan notifikasi akan mengurangi risiko 
akibat konsentrasi pasar. Pelaku usaha tidak 
sadar tiba-tiba pasar sudah terkonsentrasi 
kemudian mereka tersingkir. Dengan adanya 
notifikasi, kita bisa cegah. Terutama pelaku 
usaha besar, karena mereka besar bukan berarti 
dapat semena-mena. Selain itu, konsumen juga 
diuntungkan karena jika pasar terkonsentrasi, 
besar potensi munculnya monopoli sehingga 
konsumen juga akan dirugikan. 
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CARA HINDARI DENDA 
1 MILIAR PER HARI
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Nomor Perkara Tentang Denda 
(dalam rupiah)

01/KPPU-M/2019 Pengambilalihan Saham PT Buana Minera 
Harvest oleh PT Citra Prima Sejati

10.330.000.000

02/KPPU-M/2019 Pengambilalihan Saham PT Mitra Bisnis 
Harvest  oleh PT Citra Prima Sejati

10.330.000.000

03/KPPU-M/2019 Pengambilalihan Saham PT MBH Mining 
Resources oleh PT Citra Prima Sejati

10.330.000.000

04/KPPU-M/2019 Pengambilalihan Saham PT Citra Lautan 
Teduh oleh PT Wĳaya Karya Beton, Tbk

1.000.000.000

05/KPPU-M/2019 Pengambilalihan Saham PT Anugerah 
Abadi Multi oleh PT Ciliandry Anky Abadi

1.125.000.000

06/KPPU-M/2019 Pengambilalihan Saham  PT Nusantara 
Infrastructure, Tbk  oleh PT Metro Pasific 
Tollways Indonesia

1.063.000.000

07/KPPU-M/2019 Pengambilalihan Saham PT Indo Putra 
Khatulistiwa oleh PT Matahari Pontianak 
Indah Mall

12.600.000.000

08/KPPU-M/2019 Pengambilalihan Saham PT Gerbang Sawit 
Indah oleh PT Pancasurya Agrindo

1.375.000.000

09/KPPU-M/2019 Pengambilalihan Saham PT Mitra Aneka 
Rezki oleh PT Pasifik Agro Sentosa

1.250.000.000

10/KPPU-M/2019 Pengambilalihan Saham PT Bintan Mineral 
Resource oleh PT Lumbung Capital

1.200.000.000

11/KPPU-M/2019 Pengambilalihan Saham PT MBH Minera 
Resource oleh PT Lumbung Capital

1.250.000.000

12/KPPU-M/2019 Pengambilalihan Saham PT Citra Jaya 
Nurcahya oleh PT Lumbung Capital

1.200.000.000

Pada pertengahan bulan Agustus 2019, 
KPPU memulai persidangan 12 Perkara 
terkait Dugaan Pelanggaran Pasal 29 
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 

Jo. Pasal 5 Peraturan Pemerintah Nomor 57 
Tahun 2010. Beberapa perusahaan yang terlibat 
pada perkara tersebut diantaranya yaitu PT 
Wijaya Karya Beton, PT Matahari Pontianak 
Indah Mall, PT Citra Prima Sejati, PT Lumbung 
Capital, PT Pasifik Argo Sentosa, PT Pancasurya 
Agrindo, PT Ciliandry Anky Abadi, dan PT 

MPTI. Jangka waktu keterlambatan notifikasi 
merger beberapa perusahaan tersebut berkisar 
antara 11 bulan sampai dengan 5 tahun. 

Saat ini, perkara tersebut telah diputus oleh 
KPPU dengan sanksi yang beragam. Secara 
keseluruhan, total denda yang dikenakan KPPU 
atas kedua belas pelanggar tersebut mencapai 
Rp53.053.000.000. Suatu jumlah yang besar 
dan menunjukkan betapa kesadaran pelaku 
usaha untuk melakukan notifikasi ke KPPU 
masih rendah.
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Bagaimana caranya agar mereka bisa 
menghindar dari perkara di KPPU dalam 
konteks transaksi merger dan akuisisi yang 
dilakukannya? Jawabannya sederhana. Jangan 
terlambat melakukan notifikasi merger dan 
akuisisi kepada KPPU secara benar. Kalau perlu, 
laporkan secepat mungkin. 

Cuma masalahnya, bagaimana agar perusahaan 
tersebut tidak terlambat dalam melakukan 
notifikasi yang mengakibatkan berperkara 
dengan KPPU?

Begini, suatu penggabungan, peleburan badan 
usaha, dan pengambilalihan saham dikatakan 
dapat berpotensi mengakibatkan praktik 
monopoli dan/atau persaingan usaha tidak 
sehat dilihat dari analisis konsentrasi pasar, 
hambatan masuk pasar, potensi perilaku 
antipersaingan, efisiensi, dan kepailitan. 

Undang-undang mengatur bahwa Pelaku 
Usaha dilarang melakukan transaksi 
penggabungan atau peleburan badan usaha 
atau pengambilalihan saham dan atau aset 
perusahaan lain apabila tindakan tersebut 
dapat mengakibatkan terjadinya praktek 
monopoli dan atau persaingan usaha tidak 
sehat. Selanjutnya diatur bahwa transaksi 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. 

Pemberitahuan tersebut wajib dilakukan secara 
tertulis kepada Komisi paling lama 30 (tiga 
puluh) hari sejak tanggal telah berlaku efektif 
secara yuridis Penggabungan Badan Usaha, 
Peleburan Badan Usaha, atau Pengambilalihan 
Saham dan/atau Aset Perusahaan tersebut. 
Berikut ketentuan tanggal efektif tersebut.

a. Tanggal Penggabungan, Peleburan, 
atau Pengambilalihan Saham dan/atau 
Aset Perusahaan berlaku efektif secara 
yuridis bagi Badan Usaha yang berbentuk 
perseroan terbatas terdiri atas tanggal 

persetujuan Menteri atas perubahan 
anggaran dasar dalam hal terjadi 
Penggabungan; tanggal pemberitahuan 
diterima Menteri atas perubahan anggaran 
dasar dalam hal terjadi Pengambilalihan; 
atau tanggal pengesahan Menteri atas akta 
pendirian perseroan dalam hal terjadi 
Peleburan.

b. Tanggal berlaku efektif secara yuridis 
Penggabungan, Peleburan, atau 
Pengambilalihan Saham dan/atau 
Aset Perusahaan dapat dilakukan oleh 
perusahaan terbuka atas perusahaan 
terbuka atau perusahaan tertutup atas 
perusahaan terbuka, mengacu pada 
tanggal surat keterbukaan informasi atas 
pelaksanaan transaksi disampaikan kepada 
Otoritas Jasa Keuangan atau tanggal 
terakhir pembayaran saham dan/atau efek 
bersifat ekuitas lainnya dalam pelaksanaan 
Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu 
(HMETD).

c. Tanggal berlaku efektif secara yuridis 
bagi Badan Usaha yang melakukan 
Penggabungan atau Peleburan yang tidak 
berbentuk perseroan terbatas adalah 
tanggal ditandatanganinya perjanjian 
Penggabungan atau Peleburan oleh para 
pihak.

d. Tanggal berlaku efektif secara yuridis 
bagi Penggabungan, Peleburan, atau 
Pengambilalihan Saham dan/atau Aset 
Perusahaan yang terjadi di luar wilayah 
Republik Indonesia, maka pemberitahuan 
dilakukan paling lambat 30 (tiga puluh) 
Hari sejak tanggal ditandatanganinya dan/
atau diselesaikannya perjanjian dan/atau 
persetujuan pemerintah para pihak yang 
melakukan Penggabungan, Peleburan, atau 
Pengambilalihan Saham dan/atau Aset 
Perusahaan oleh para pihak.

e. Tanggal berlaku efektif secara yuridis 
bagi Badan Usaha yang menerima atau 
mengambil alih Aset adalah tanggal 
perjanjian jual beli Aset.
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Tidak semua transaksi merger dan akuisisi 
wajib disampaikan ke KPPU. Yang wajib 
disampaikan adalah transaksi merger dan 
akuisisi (termasuk perpindahan aset produktif) 
yang melibatkan para pelaku usaha dengan 
nilai asset gabungan melebihi Rp2.5 triliun 
rupiah dan nilai penjualan gabungan sebesar 
Rp5 triliun rupiah. Bagi pelaku usaha di bidang 
perbankan kewajiban notifikasi secara tertulis 
berlaku jika nilai asset melebihi Rp20 triliun 
rupiah. 

Nilai aset dan/atau penjualan hasil transaksi 
tersebut dihitung berdasarkan penjumlahan 
nilai penjualan dan/atau aset tahun terakhir 
yang telah diaudit dari masing-masing 
pihak yang melakukan transaksi  ditambah 
dengan nilai aset dan/atau penjualan dari 
seluruh badan usaha yang secara langsung 
maupun tidak langsung mengendalikan atau 
dikendalikan oleh pelaku usaha yang melakukan 
transaksi. Nilai aset tersebut merupakan nilai 
aset yang tercantum dalam laporan keuangan. 
Untuk nilai penjualan, yang hanya nilai 
penjualan di wilayah Republik Indonesia.

Namun demikian, kewajiban tersebut tidak 
berlaku bagi transaksi antarperusahaan 
yang terafiliasi atau transaksi yang tidak 
menimbulkan perpindahan pengendalian. 
Tetapi, hubungan afiliasi karena penempatan 
direksi dan/atau komisaris atau karyawan 
perusahaan yang menjadi bagian dari proses 
transaksi Penggabungan, Peleburan, atau 
Pengambilalihan Saham dan/atau Aset 
Perusahaan bukan termasuk kategori afiliasi.

Perpindahan Aset yang selama ini tidak 
wajib untuk dilaporkan, berdasarkan Perkom 
3/2019 menjadi wajib disampaikan karena 
dipersamakan dengan pengambilalihan saham 
perusahaan. Tentunya tidak atas semua 
perpindahan aset. Cukup bagi perpindahan aset 
yang mengakibatkan beralihnya pengendalian 
dan/atau penguasaan Aset; dan/atau 
meningkatkan kemampuan penguasaan atas 

suatu pasar tertentu oleh Badan Usaha yang 
mengambilalih.

Nah, jika pelaku usaha sudah bisa 
menyimpulkan apakah transaksi mereka 
wajib dilaporkan ke KPPU atau tidak, maka 
mereka harus menyampaikan notifikasi 
resmi melalui formulir yang dilengkapi sesuai 
dengan panduan yang ditetapkan KPPU. 
Sekaligus melampirkan berbagai dokumen 
pendukung minimal yang wajib dipenuhi agar 
pemberitahuan tersebut diterima dan di-
register oleh KPPU. Dokumen minimal tersebut 
meliputi: 

a. laporan keuangan 3 (tiga) tahun terakhir;
b. skema struktur kelompok pelaku usaha 

sebelum dan setelah transaksi;
c. anggaran dasar perubahan sebelum dan 

setelah transaksi dilakukan;
d. profil perusahaan yang paling sedikit 

memuat identitas perusahaan termasuk 
informasi struktur pemegang saham, 
komisaris, dan direksi, daftar dan 
penjelasan produk yang dihasilkan 
perusahaan, dan jangkauan pemasaran;

e. ringkasan transaksi paling sedikit memuat 
tanggal efektif secara yuridis, nilai 
transaksi, dan perjanjian-perjanjian terkait 
transaksi;

f. rencana bisnis setelah transaksi dilakukan 
oleh para pihak; dan

g. analisis dampak transaksi yang memuat 
paling sedikit memuat estimasi pangsa 
pasar para pihak, pasar yang terdampak 
terkait dengan transaksi, dan manfaat 
transaksi bagi para pihak.

Oh ya, jangan lupa, menyampaikannya wajib 
di jam kerja yang ditetapkan KPPU ya! Yakni 
pada pukul 9 pagi sampai pukul 3 sore, agar 
bisa dicek oleh staf-staf KPPU saat itu juga. 
Jadi, mari kita laporkan transaksi merger dan 
akuisisi lebih awal, agar terhindari dari denda 
Rp1 miliar rupiah per hari! 
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Indonesia menjadi satu dari sedikit 
negara yang masih menerapkan rezim 
post notifikasi dalam pelaporan aksi 
korporasi berupa merger atau akuisisi, 

meski keinginan untuk mengubah rezim 
itu diamini oleh berbagai pihak. 

Ketua Komisi Pengawas Persaingan 
Usaha (KPPU) Kurnia Toha mengatakan 
bahwa pangkal dari rezim post notifikasi 
adalah Undang-undang (UU) Nomor 
5/1999 tentang Larangan Praktik Monopoli 
dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. 
Menurutnya, regulasi tesebut disusun 
segera setelah reformasi bergulir dimana 
pada masa tersebut, Indonesia merombak 
banyak kebijakan, termasuk di bidang 
pengawasan persaingan usaha. 

Dengan tuntutan untuk mengamankan 
proses reformasi dan restrukturisasi 
berbagai kegiatan ekonomi nasional, 
undang-undang persaingan usaha 

Mengapa Indonesia 
Masih Menganut Rezim 
Post Notifikasi?

memilih untuk menggunakan model post 
notifikasi

 “Karena dibutuhkan sebuah regulasi 
secara cepat, lahirnya UU 5/1999 yang 
dalam perjalanan, ada beberapa hal yang 
mesti disesuaikan dengan kondisi terkini,” 
ujarnya. 

Salah satu hal yang mesti disesuaikan 
adalah mengalihkan aturan notifikasi 
merger dan akuisisi. Menurutnya, rezim 
post notifikasi bisa merugikan karena 
jika dua perusahaan sudah bergabung 
lalu  KPPU kemudian menyatakan 
penggabungan tersebut bercorak 
antipersaingan sehat dan memerintahkan 
untuk berpisah lagi, tentu berdampak 
besar dan harga saham bisa terjun bebas. 

“Kami sudah ketemu pelaku usaha dalam 
negeri dan rata-rata mereka menolak dan 
sebaiknya post notifikasi tapi rata-rata 
perusahaan asing atau perusahaan yang 

P E R S P E K T I F
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sahamnya dimiliki oleh korporasi luar 
negeri, mereka malah ingin pra notifikasi 
karena hal ini sudah lumrah dilakukan di 
berbagai negara dan lebih memberikan 
kepasitan hukum,” ucapnya. 

Perubahan rezim tersebut nyaris saja 
terjadi ketika proses revisi UU 5/1999 
bergulir. Oleh DPR, KPPU diundang 
sebagai narasumber dalam rapat 
pembahasan revisi tersebut. Kesempatan 
itu dimanfaatkan oleh komisi untuk 
memberikan masukan aspek-aspek 
mana saja yang perlu disesuaikan dengan 
perkebangan zaman, termasuk rezim 
notifikasi. 

Adapun beberapa masukan lain seperti 
perluasan subjek KPPU dari sebelumnya 
hanya pelaku usaha dalam negeri 
menjadi pelaku usaha di luar negeri yang 
memiliki dampak terhadap perekonomian 
Indonesia, kemudian besaran denda yang 
menggunakan prosentase, penambahan 
alat bukti seperti bukti ekonomi,  
leninency program, serta penambahan 
waktu dalam sidang perkara agar putusan 
yang dijatuhkan dapat lebih prudent. 

Pembahasan revisi tersebut bahkan 
sudah mencapai tahap sinkronisasi atau 
tinggal selangkah lagi digulirkan ke 
sidang paripurna. Akan tetapi, rupanya 
takdir berkata lain. DPR urung membawa 
rancangan revisi tersebut ke tahap 
selanjutnya. Alhasil, Indonesia masih harus 
mendasarkan hukum persaingan usaha 
pada UU 5/1999 yang berarti rezim post 
notifikasi masih tetap digunakan. 

Kurnia mengungkapkan bahwa sejak awal 
pihaknya memang menginginkan rezim 
pra notifikasi, bahkan sebelum terbitnya 
PP 57/2010. Mereka ingin agar rezim pra 
notifikasi di Indonesia mengikuti negara-
negara maju seperti Jepang, Korea, 
Amerika Serikat dan Uni Eropa yang 
menerapkan rezim tersebut sekaligus 

mengukuhkan pra notifikasi sebagai best 
practice di berbagai belahan dunia

Meski demikian, KPPU tetap 
mengupayakan simplifikasi dalam tata 
cara pelaporan aksi korporasi. Dalam 
Peraturan Komisi terbaru yang segera 
diundangkan, simplifikasi itu akan terlihat 
pada jumlah formulir yang mesti diisi oleh 
pelaku usaha, dari sebelumnya enam 
formulir menjadi hanya satu formulir. 

“Itu pun kita pisahkan dokumen awal dan 
dokumen lanjutan. Cukup yang wajib itu 
dokumen awal yang lanjutan nanti kalau 
sudah penilaian mendalam baru kita 
butuhkan. Kami juga akan menjelaskan 
jenis dokumen seperti yang yang 
dibutuhkan sehingga diharapkan tidak 
ada lagi pelaku usaha yang kebingungan 
atau bertanya-tanya,”ujar Kurnia. 

Jika diibaratkan, dunia usaha itu layaknya 
banteng besar yang bermula dari 
banteng kecil yang kemudian seiring 
perjalan waktu tumbuh kian kekar dan 
bisa menyeruduk ke segala arah. Karena  
diperlukan upaya untuk menjaga agar 
banteng tersebut tidak melakukan upaya 
yang destruktif. 

Upaya tersebut terwujud dalam berbagai 
perangkat aturan mulai dari UU, PP 
hingga Peraturan KPPU yang dibuat 
untuk memfasilitasipelaksanaan aksi 
korporasi, merger maupun akuisisi yang 
tidak melanggar prinsip persaingan 
usaha. Dengan kata lain, komisi tidak anti 
terhadap pertumbuhan dan sinergitas. 
Hanya saja, pertumbuhan tersebut 
mesti berjalan sesuai dengan koridor 
yang ditetapkan oleh UU sehingga 
tercipta keadilan yang merata sekaligus 
mendorong terciptanya persaingan 
usaha yang sehat sehingga melahirkan 
efisiensi dan inovasi. Dengan sendirinya, 
hal tersebut meningkatkan daya saing 
bangsa tercinta. 

P E R S P E K T I F
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Bagaimana Cara

[*M&A: Merger dan Akuisisi]

MENGHINDARI DENDA
1 MILIAR PER HARI?

KPPU telah merilis Peraturan Komisi Nomor 3 Tahun 
2019 tentang Penilaian Terhadap Penggabungan atau 
Peleburan Badan Usaha, atau Pengambilalihan 
Saham Perusahaan yang Dapat Mengakibatkan 
Terjadinya Praktik Monopoli dan/atau Persaingan 
Usaha Tidak Sehat. Aturan ini memuat petunjuk dan 
tata cara penyampaian transaksi M&A ke KPPU. 

Setiap transaksi M&A yang 
memenuhi kriteria, harus 

disampaikan ke KPPU 
secara tertulis paling lama 

30 hari kerja sejak 
transaksi ditetapkan efektif 

secara yuridis.

Transaksi M&A wajib 
disampaikan ke KPPU jika 
nilai aset gabungannya 
melebihi Rp 2,5 triliun atau 
nilai penjualan 
gabungannya melebihi Rp 5 
triliun. Khusus perbankan, 
batasan aset gabungan 
minimal lebih tinggi ya, 
yaitu Rp 20 triliun.

TRANSACTION LIST

Transaksi M&A kemudian disampaikan dengan 
mengisi dan melengkapi formulir notifikasi, 
serta menyerahkannya ke KPPU pada hari dan 
jam kerja yang ditetapkan KPPU. Yakni senin 
sampai jumat, dari jam 9 pagi hingga jam 3 sore. 
Khusus hari jumat, hingga 3.30 sore.

FORM

Selain mengisi formulir, pelaku usaha juga harus 
menyampaikan dokumen pendukung minimal 
seperti Anggaran Dasar, Profil Perusahaan, Laporan 
Keuangan 3 tahun terakhir, skema/struktur 
kepemilikan perusahaan baik sebelum maupun 
sesudah transaksi, ringkasan transaksi, rencana 
bisnis, dan analisis dampak transaksi.

Setelah menerima notifikasi, KPPU akan 
melakukan klarifikasi dan penilaian atas notifikasi, 
kemudian mengeluarkan penetapan atas ada 
tidaknya dugaan pelanggaran undang-undang dari 
transaksi M&A yang dilakukan.

Jika transaksi M&A tidak disampaikan ke KPPU, 
pelaku usaha dapat terkena denda Rp 1 miliar per 
hari keterlambatan, dengan maksimal Rp 25 miliar.

1M
Rp

Rp

Rp
Rp

Untuk tahu lebih lanjut, cek tautan 
https://www.kppu.go.id/id/peraturan-merger/
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Bagaimana Cara
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hari keterlambatan, dengan maksimal Rp 25 miliar.
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Yamaha Indonesia Motor Manufacturing (YIMM) sebagai 
Pemohon Keberatan I dan PT Astra Honda Motor (AHM) 
sebagai Pemohon Keberatan II melakukan pengajuan 
Kasasi terhadap Putusan KPPU No.04/KPPU-I/2016 tanggal 
20 Februari 2017 kepada Mahkamah Agung (MA). KPPU 
telah menyatakan pada Februari 2017 bahwa YIMM dan 
AHM telah terbukti melakukan aktivitas kartel. Keduanya 
dikatakan terbukti melanggar Undang-Undang Nomor 5 
Tahun 1999 pada pasal Penetapan Harga.

Salah satu bukti yang diangkat oleh KPPU adalah surat 
elektronik (e-mail) internal YIMM pada tanggal 28 April 2014 
dan 10 Januari 2015. E-mail tersebut berisi informasi YIMM 
mengikuti kenaikan harga AHM untuk mengantisipasi 
nilai tukar serta peningkatan upah buruh dan YIMM 
akan mengikuti kenaikan harga AHM setelah pertemuan 
di lapangan golf. Selain itu pada e-mail tersebut juga 
mengungkap, adanya persetujuan penyesuaian harga 
pada produk Yamaha Soul GT dan Jupiter MX.

MA menilai putusan KPPU sudah tepat dan benar, sehingga 
setelah memeriksa dan meneliti berkas perkara dan 
putusan KPPU, MA mengambil alih perkara ini dan putusan 
KPPU dijadikan pertimbangan hukum dalam putusan MA. 
Maka atas dasar pertimbangan dan penilaian itu, keberatan 
yang diajukan AHM dan YIMM  dalam berkas register 217k/
Pdt.Sus-KPPU/2019 dinyatakan ditolak pada tanggal 23 
April 2019 dan Majelis Hakim menguatkan Putusan KPPU 
Nomor 4/KPPU-I/2016 tanggal 20 Februari 2017.

MA PERKUAT PUTUSAN 
KPPU TERKAIT KARTEL 

SKUTIK 110-250 CC

P E N E G A K A N  H U K U M
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Di paruh kedua tahun 2019, KPPU sudah berhasil 
menelurkan sebelas surat saran dan pertimbangan 
terkait industri-industri di Indonesia kepada 
Pemerintah. Surat saran dan pertimbangan 
ini bertujuan akhir sebagai upaya pencapaian 
kebijakan persaingan yang efektif.

UPDATING SARAN DAN 
PERTIMBANGAN KPPU

Adapun sebelas surat saran itu adalah

P E N G AWA S A N
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1. Rencana Perpanjangan BMAD atas Impor 
HRC yang berasal dari RRT, India, Rusia, 
Kazakhstan, Belarusia, Taiwan dan Thailand.

2. Rencana Perpanjangan BMAD atas Impor 
Produk Biaxially Oriented Polypropylene 
(BOPP) yang berasal dari Thailand dan 
Vietnam

3. Rancangan Peraturan Menteri Perhubungan 
(RPM) tentang Perlindungan Keselamatan 
Pengguna Sepeda Motor yang Digunakan 
untuk Kepentingan Masyarakat

4. Rencana Pengenaan Bea Masuk Tindakan 
Pengamanan (BMTP) terhadap Impor 
Produk Aluminium Foil

5. Rencana Perpanjangan Pengenaan Bea 
Masuk Anti Dumping (BMAD) terhadap 
Impor produk Hot Rolled Plate (HRP) dari 
Republik Rakyat Tiongkok (RRT), Ukraina, 
dan Singapura

6. Rencana Perpanjangan BMAD atas Impor 
Produk Polyester Staple Fiber (PSF) yang 
berasal dari India, RRT, dan Taiwan

7. Rencana Pengenaan BMAD atas Impor 
Produk Spin Drawn Yarn (SDY) yang berasal 
dari  Republik Rakyat Tiongkok (RRT).

8. Rancangan Peraturan OJK tentang Sinergi 
Perbankan Syariah

9. Rencana Revisi Peraturan Menteri 
Perhubungan Nomor PM 12 Tahun 2019

10. Komoditas Bawang Putih.
11. Rencana Pengembangan Umrah Digital

P E N G AWA S A N



Edisi 63 . 2019KOMPETISI
32

NgobrolSantai
Di luar kesibukan dan aktivitas Kurnia Toha sebagai Ketua KPPU 
yang tegas dan serius, tidak banyak orang tahu mengenai 
kesehariannya yaitu sosok yang sangat mencintai dan concern 
terhadap keluarga. Pada kesempatan kali ini, tim redaksi 
Kompetisi mengulik sebagian dari kehidupan lain beliau yaitu 
sebagai pemimpin keluarga. 

Kurnia bersama istri tercinta Lucky Astuti Ichwan yang berprofesi 
sebagai notaris telah mengarungi bahtera rumah tangga selama 
puluhan tahun dan melahirkan putra putri yang membanggakan 
yaitu Benadika Sari Kurnia, Dimas Benovito Kurnia, dan Benavita 
Aprilia Kurnia. Memiliki kecenderungan minat yang sama, profil 
keluarga ini seakan kompak memilih ilmu hukum sebagai pijakan 
pendidikan dan karir. 
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Bisa ceritakan tentang anak-anak yang 
ternyata semuanya memutuskan untuk 
menekuni ilmu hukum juga sama seperti 
orang tuanya?

Semua anak saya menempuh pendidikan ilmu 
hukum di Universitas Indonesia. Saat ini anak 
sulung saya sudah bekerja di Law Firm ABNR. 
Anak kedua laki-laki, keinginannya kelak mau 
jadi notaris. Lalu yang bungsu saat ini masih 
kuliah, InsyaAllah tahun depan lulus.

Sebagai orang tua apa arahan bapak 
kepada anak-anak?

Secara pribadi saya mengarahkan mereka untuk 
mandiri, jika memungkinkan membangun/
memiliki perusahaan atau badan hukum 
sendiri. Seperti anak pertama saya, diarahkan 
jadi akademisi tapi dia ga minat. Jadi ya semua 
dikembalikan kepada pilihan anak-anak saja. 

Sementara dulu saya pun sebenarnya tidak 
bercita-cita untuk menjadi akademisi, memang 
tidak pernah terpikir tetapi lalu muncul 
tawaran tersebut dan saya coba hingga akhirnya 
saya jatuh cinta menjadi dosen hukum. Pada 
prinsipnya, jangan pernah bilang “tidak suka” 
karena kita tidak tahu apabila suatu saat 
ternyata kita justru “jatuh cinta” pada hal yang 
awalnya mungkin tidak kita sukai tersebut.

Menurut bapak apa perbedaan saat 
menjadi akademisi dan menjadi 
Komisioner KPPU?

Secara substansi tidak terlalu berbeda karena 
saya juga kan mengajar persaingan usaha. 
Saat menjadi dosen, saya hanya mengajar 
dan memberikan bimbingan. Sementara 
saat menjadi Komisioner tanggung jawabnya 
berbeda, selain saya harus datang hampir setiap 
hari, saya juga harus me-manage banyak orang 
yang terlibat di KPPU. 

Namun, menurut saya semua semua profesi 
bisa nyaman kita jalani, kita upayakan saja 
yang terbaik. Pola saya adalah mencoba dahulu, 
selanjutnya kita pasrahkan kepada yang Kuasa 
karena saya percaya bahwa hasil tidak akan 
mengkhianati usaha.

Di luar kesibukan bapak sebagai 
akademisi maupun Komisioner, 
biasanya saat waktu luang apa yang 
bapak lakukan?

Biasanya saat santai, saya gunakan waktu 
tersebut untuk berkumpul bersama keluarga, 
ngobrol bareng atau nonton film, kadang juga 

membaca buku. Aktivitas itu bisa dilakukan 
di rumah atau pergi ke luar bersama istri dan 
anak-anak.  

Sejauh mana peran keluarga dalam 
mendukung bapak dari dulu hingga 
menjadi Komisioner saat ini? 

Keluarga memiliki peran penting bagi saya, 
istri dan anak-anak semua mendukung setiap 
langkah saya baik secara moril maupun materil. 
Seperti saat akan masuk KPPU, saya dan istri 
berdiskusi dan dia sejalan, jadi saya pun bekerja 
dengan nyaman apabila didukung oleh keluarga.

Bapak, istri dan anak-anak sepertinya 
memiliki aktivitas masing-masing yang 
sangat sibuk. Lalu bagaimana agar 
komunikasi keluarga tetap berjalan 
lancar?

Bagi saya prinsipnya komunikasi tetap berjalan 
dan dapat dilakukan dimana saja, kami rutin 
saling mengirim pesan, saling bertanya sedang 
apa, dimana, hingga merancang rencana liburan 
dan jalan-jalan. Bagi saya dan istri meskipun 
kami semua sibuk, komunikasi tetap harus 
berjalan apalagi saat ini ponsel dan teknologi 
semakin maju jadi tidak ada kesulitan dalam 
berkomunikasi.  

Apa pesan bapak untuk para pegawai 
KPPU yang juga berperan sebagai 
kepala keluarga maupun wanita 
bekerja? 

Kita harus mencintai apa pun yang kita lakukan 
terutama dalam pekerjaan sehingga kita tidak 
berat untuk menjalaninya. Selain itu, jangan 
memaksakan kondisi tubuh, apabila sedang 
tidak fit atau tidak sehat, istirahat saja tetapi 
saat tubuh sehat ya bekerja dengan maksimal. 
Pada prinsipnya, apabila kita bekerja untuk 
kebaikan maka kita tidak akan merasa terbebani 
dan akan lebih bahagia.

Saya berharap sistem dan sumber daya manusia 
di KPPU ini siap untuk bekerja dimana saja, 
misalnya dari rumah maupun di lokasi lain 
jadi tidak terpaku harus berada di kantor 
setiap saat mengingat mayoritas dari kita 
banyak menghabiskan waktu untuk berada di 
perjalanan yang seharusnya dapat digunakan 
untuk menyelesaikan pekerjaan sehingga 
mampu menekan efektivitas waktu, energi dan 
biaya. Dalam hal ini yang perlu diperhatikan 
adalah prioritas terhadap peningkatan kinerja 
dan output lembaga.
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EXAMINING THE ROLE OF ICC 
IN SUPERVISING MERGERS AND 
ACQUISITIONS

The Indonesia Competition Commission 
(ICC) is the only institution that 
collaborates in overseeing mergers 
and acquisitions to ensure that the 

corporate action does not violate the principles 
of fair competition. This authority does not just 
come down from the sky. All are based on the 
mandate of Law Number 5 of 1999 concerning 
Prohibition of Monopolistic Practices and 
Unfair Competition and derivative rules in the 
form of Government Regulation (PP) Number 
57 of 2010 concerning Merger or Consolidation 
of Business Entities and Takeover of Company 
Shares That Can Result in Practices Monopoly 
and Unfair Competition.

Articles 28 and 29 of Law 5/1999 specifically 
address mergers, consolidations and 
aqcuisition. Article 28 paragraphs 1 and 
2 explicitly states that business actors are 
prohibited from merging, consolidating and 
taking over shares of other companies if such 
actions cause unfair competition. Meanwhile, 
Article 29 paragraph 1 states that a merger or 
consolidation of businesses, or acquisition of 
shares as referred to in Article 28 which results 
in the asset and / or sales value exceeding a 
certain amount, must be notified to the ICC, no 

later than 30 days from the date of the merger, 
consolidation, or the acquisition took placed. 
The two articles also mandate further regulation 
in the PP. Article 2 paragraph 2 of this PP 
discloses that unfair competition practices 
related to merging, consolidation or acquisition 
if the business entity is suspected of entering 
into a prohibited agreement, prohibited activity 
or abuse of a dominant position.

The next article mandates that ICC has the 
duty to evaluate the corporate actions. The 
assessment includes several aspects namely 
market concentration, barriers to market entry, 
the potential for anti-competitive behavior, 
efficiency, and bankruptcy. In addition to the 
analysis, the commission is also authorized to 
conduct other analyzes including requesting 
information from business actors.

Article 5 of this PP provides a breakdown of the 
reporting obligations of corporate actions if a 
merger, consolidation or acquisition of shares of 
another company that results in an asset value 
and / or sales value exceeding a certain amount 
must be notified in writing to the ICC within 
30 working days from the effective date. This 
article is the basis for notification obligations 

E N G L I S H  S E C T I O N
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for business actors, although so far not a few 
companies have been proven to violate the 
provisions.

While specific details of the number in question 
if the value of assets amounting to Rp2.5 trillion, 
and/or the sales value of Rp5 trillion. For 
businesses in the banking sector, the obligation 
to submit written notification applies if the 
value of assets exceeds Rp20 trillion. The asset 
value and the sales value is calculated based on 
the sum of the asset value and / or sales value 
of the business entity after the corporate action 
has been carried out and the business entity that 
directly or indirectly controls or is controlled 
by the merged business entity and the business 
entity taken over. The regulation explicitly states 
that if a business actor is late in notifying his 
corporate actions as required, then a fine of Rp1 
billion per day is threatened with a maximum 
fine of Rp25 billion.

Obligatory Notification, Benefiting 
Business 
All this authority is given to ICC so that all 
business practitioners can conduct their 
business properly without violating the 
principles of fair competition. If all competes in 
a healthy manner, efficiency and productivity 
will be created which will ultimately drive 
economic growth. ICC explained that 
specifically, the advantage of notification 
of corporate actions for the business is that 
reporting and supervision can reduce risks due 
to the impact of concentration. So if the business 
actor does not carry out the notification, the 
other business actors they will not realize that 
the market is increasingly concentrated and they 
are suddenly eliminated.

ICC encourages business actors to report 
immediately so that increase in concentration 
can be prevented. With that other business 
actors are not suddenly affected. In our 
context, that is why businesses have to make 
notifications, so that we can be aware that the 
concentration will increase. Surely consumers 
will also be able to be helped, because when 
the concentration increases, it will lead to 
monopolization and high prices. So we can also 

prevent it from happening to consumers.
In addition, merger notification and supervision 
is also useful to prevent abuse of the dominant 
position of large business actors to consumers. 
We did not deny the target of the merger 
notification was intended for big business actors 
to prevent the occurrence of arbitrary acts.

Towards the Pre-Merger Notification 
Regime
Indonesia is the few countries who uses 
mandatory post-merger notification regime. 
This means that reporting on corporate actions 
is carried out after the business transaction has 
been concluded. There is a main weakness of 
this regime that is if the acquisition or merger 
has been carried out and then reported to 
the Commission, then examined and found 
a potential violation of competition, the 
Commission can order that the merger or 
consolidation or acquisition be canceled. This 
is certainly detrimental to businesses who have 
sacrificed time, effort and funds to carry out the 
corporate action. In addition, the expansion of 
the company that has been prepared is of course 
disrupted.

Current best international practice is mandatory 
pre-merger notification. So, before the corporate 
action is carried out, business actors must 
report to ICC. Thus risks such as cancellation 
of a merger or acquisition can be avoided. 
Unfortunately, the regime changes carried out 
in the revision of Law 5/1999 were buried, 
just like that, in the process of discussing the 
revision that was halted in the legislative body. 
The previous Parliament failed to bring the 
revision to the plenary session for approval.

“What I can say, that is the state process in 
Indonesia and ICC respects that”, as revealed 
by the Commissioner Guntur Saragih. Like it or 
not, the ICC will continue to use the post-merger 
notification regime. However, Guntur explained 
that the Commissioner this time would be more 
assertive and it was possible if in the assessment 
of mergers and acquisitions, potential violations 
of competition were found, then the cancellation 
of the corporate action could have been carried 
out. 



Edisi 63 . 2019KOMPETISI
36

ICC enforces the Commission Regulation 
No. 3 of 2019 on the Assessment of the 
Merger or Consolidation of Business or 
Acquisition of Company Shares which May 

Result in the Monopolistic Practices and/or 
Unfair Competition (Perkom 3/2019). What are 
actually the new rules? What is the difference 
with the previous regulation?

Commission Regulation No. 2 of 2013 
concerning the Third Amendment to the 
Regulation of the Commission for the 
Supervision of Business Competition Number 13 
of 2010 concerning Implementation Guidelines 
concerning Merging or Consolidation of 
Business Entities and Acquisition of Company 
Shares that May Result in the Monopolistic 
Practices and Unfair Competition is no longer 
in line with developments and legal needs 
so need to be replaced. At the moment, the 
post merger/acquisition notification applies 
where the notification is given to ICC after 30 
days of effective ratification at the Ministry of 
Law and Human Rights. In this notification, 
business actors must complete the form and 

BUSINESS ACTORS 
MUST AWARE 
OF ICC NEW 
REGULATION 
ON MERGER & 
ACQUISITION 

submit an attachment in the form of supporting 
documents. The obstacle that often occurs with 
the previous regulation is that when the ICC 
receives a notification, they cannot be rejected 
even though the document is incomplete while 
it is included in the recording date of receipt of 
the notification. Examples of incompleteness 
include incomplete forms, supporting 
documents that are only a few and do not match 
what is needed.

As a result of the incomplete documents, ICC 
needs time to complete the documents. This is 
what often takes time to ask business actors so 
that forms can be completed, data completed, 
minimum documents completed. ICC cannot 
start the assessment before all documents are 
complete. Meanwhile the time period stipulated 
by PP 57/2010 is 90 working days for the 
assessment process. The completing process, 
which takes a long time, is not yet included in 
the calculation of the 90 working day period. 
The calculation will only start when the 
document is complete.

These obstacles arose because ICC was not in 
a position to be able to reject business actors 
even though the documents were incomplete. 
On the other hand, the public considers ICC to 
be slow in conducting assessments, unable to 
predict when the valuation is complete so that it 
disrupts investment. Even after the documents 
are complete, ICC always fulfills the targeted 
evaluation period within 90 working days. 
However, it is the obstacle to the completeness 
of the document that takes months or even 
years.

E N G L I S H  S E C T I O N
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In this Regulation Number 3/2019, ICC makes 
the provisions of the document minimal and is 
mandatory and can be rejected if incomplete. 
Incomplete notifications will not be noted on 
the date of registration and cannot be given 
a receipt. As a result, if the notification is not 
received because it is incomplete, it is likely 
that the business actor will pass the 30 day 
notification limit. Especially if notifications are 
made in the last days, so it is possible that in 
the initial stages for business actors who are 
accustomed to registering notifications at the 
end of the deadline, in a rudimentary manner 
they will experience delays. So the first aspect of 
amendment to Perkom 3/2019 is the minimum 
document provisions and the right to refuse to 
be affirmed in it.

The second aspect is related to assets, especially 
the acquisition of assets that are not regulated 
in previous regulations. ICC broadens the 
understanding of shares acquisition which 
also includes the transfer of productive assets 
or assets that can provide economic benefits 
to business actors and can improve the ability 
of business actors to control relevant market 
shares in goods and / or services from business 
actors acquiring assets in the form of tangible 
assets or intangible assets. So that not all assets 
can be included in these criteria. Assets that 
have certain criteria are considered as takeovers 
of shares, so they are included in the mandatory 
notification category. Seeing from the previous 
incident, namely Grab and Uber, using Perkom 
3/2019, they can be included in the category of 
mandatory reporting.

A simple example is airline A going bankrupt 
and selling its aircraft to airline B, this condition 
is included in the definition of a takeover of 
shares through the transfer of productive assets. 
Or for example a property company sells a mall 
to another company, or sells a factory that is a 
productive asset. This is considered to be the 
same as the result of the acquisition so it must 
be reported to ICC.

The third aspect is that ICC is more transparent 
to business actors. Regarding the information 

needs, the need for documents are explained, 
the explanation for each document is also 
mentioned so that no one is expected to ask 
questions or feel uninformed. In addition, there 
is also a simplification of forms. At present, 
there are six notification forms. In this new 
regulation, there is only one form for all. There 
is a separation between the initial document 
and the follow-up document. Initial documents 
are mandatory when registering notifications, 
further documents can be provided after an in-
depth assessment.

Initial documents are documents owned by the 
company. In the previous regulation, further 
documents were requested at an early stage 
so that not a few business operators objected. 
This simpler form is one of the main aspects of 
Perkom 3/2019.

With the existence of minimum documents 
requirement that must be fulfilled at an early 
stage and with the right to refuse to receive 
and record notification reports, it is expected 
that business actors can report well before the 
30-day deadline as a form of anticipation of 
notification delays. After there is approval for 
the transaction and the licensing process has 
begun, the business actors can also consult 
on the notification aspect to the ICC as a 
preparatory process. When the 30-day starts, 
the business people can directly submit the 
documents. In essence, through this new 
regulation the ICC wants to encourage business 
awareness to notify its transaction as soon as 
possible. 

The benefits for the business themselves by 
notifying is the reduce risk due of market 
concentration. Business actors may not aware 
that suddenly the market is concentrated and 
then they are eliminated. With the notification, 
ICC can prevent it. Especially large business 
actors, because they are big does not mean to be 
arbitrary. In addition consumers also benefitted, 
because if the market is concentrated, there is a 
great potential for the emergence of a monopoly 
that may harm consumers.
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In the middle of August 2019, ICC began the trial of 12 Cases related to Alleged 
Violations of Article 29 of Law Number 5 Year 1999 Jo. Article 5 Government 
Regulation Number 57 Year 2010. Some of the companies involved in the case include 
PT Wijaya Karya Beton, PT Matahari Pontianak Indah Mall, PT Citra Prima Sejati, 

PT Lumbung Capital, PT Pasifik Argo Sentosa, PT Pancasurya Agrindo, PT Ciliandry 
Anky Abadi, and PT MPTI. The delay period for the notification of the merger of several 
companies ranges from 11 months to 5 years.

HOW TO AVOID FUNDS 
1 BILLION PER DAY

E N G L I S H  S E C T I O N

Case Number Acquisition Penalty (IDR)

01/KPPU-M/2019 Acquisition of PT Buana Minera Harvest by PT 
Citra Prima Sejati 10.330.000.000

02/KPPU-M/2019 Acquisition of PT Mitra Bisnis Harvest by PT 
Citra Prima Sejati 10.330.000.000

03/KPPU-M/2019 Acquisition of PT MBH Mining Resources by 
PT Citra Prima Sejati 10.330.000.000

04/KPPU-M/2019 Acquisition of PT Citra Lautan Teduh by PT 
Wijaya Karya Beton, Tbk 1.000.000.000

05/KPPU-M/2019 Acquisition of PT Anugerah Abadi Muti by PT 
Ciliandry Anky Abadi 1.125.000.000

06/KPPU-M/2019 Acquisition of PT Nusantara Infrastructure, 
Tbk by PT Metro Pasific Tollways Indonesia 1.063.000.000

07/KPPU-M/2019 Acquisition of PT Indo Putra Khatulistiwa by 
PT Matahari Pontianak Indah Mall 12.600.000.000

08/KPPU-M/2019 Acquisition of PT Gerbang Sawit Indah by PT 
Pancasurya Agrindo 1.375.000.000

09/KPPU-M/2019 Acquisition of PT Mitra Aneka Rezki by PT 
Pasifik Agro Sentosa 1.250.000.000

10/KPPU-M/2019 Acquisition of PT Bintan Mineral Resource by 
PT Lumbung Capital 1.200.000.000

11/KPPU-M/2019 Acquisition of PT MBH Minera Resource by PT 
Lumbung Capital 1.250.000.000

12/KPPU-M/2019 Acquisition of PT Citra Jaya Nurcahya by PT 
Lumbung Capital 1.200.000.000
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At present, the case has been decided by ICC 
with various sanctions. Overall, the total fine 
imposed by ICC on the twelve cases reached 
Rp53,053,000,000. A large number and shows 
how awareness of business actors to carry out 
notifications to ICC is still low.

How can they avoid the case at the ICC in 
the context of the merger and acquisition 
transactions that they do? The answer is simple. 
Don’t be late in notifying the mergers and 
acquisitions to ICC. If necessary, report it as 
soon as possible.

But the problem is, how can the company not be 
late in making notifications that result in a case 
with ICC?

You see, a merger, consolidation of a business 
entity, and acquisition of shares is said to have 
the potential to result in monopolistic practices 
and / or unfair competition as seen from an 
analysis of market concentration, barriers to 
market entry, potential for anti-competitive 
behavior, efficiency, and bankruptcy.

The law stipulates that Business Actors 
are prohibited from conducting merger or 
acquisition of business entities or the acquisition 
of shares and or assets of other companies if 
such actions can result in monopolistic practices 
and or unfair competition. Furthermore, it is 
regulated that transactions that result in asset 
values   and / or sales value exceeding a certain 
amount, must be notified to the Commission, no 

later than 30 (thirty) days from the date of the 
merger, consolidation or acquisition.

 Such notification must be made in writing 
to the Commission no later than 30 (thirty) 
days from the juridical effective date of their 
transaction. The following provisions are the 
effective date:

1. Date of Merger, Consolidation, or 
Acquisition of Shares and / or the 
applicable Company Assets effective 
jurisdiction for the Company for limited 
liabilities companies consist of the date 
of approval of the Minister on changes 
to the articles of association; in case the 
notification date is received by the Minister 
of the amendment to the articles of 
association in the event of a acquisition; or 
the date of Minister’s endorsement on the 
deed of establishment of the company in 
the event of a consolidation.

2. The legal effective date of transaction done 
by a public company on a publicly listed 
company or a publicly listed company on 
a publicly listed company, referring to 
the date the information disclosure letter 
for the transaction is submitted to the 
Financial Services Authority or the last date 
of payment shares and / or other equity 
securities in the exercise of Preemptive 
Rights (HMETD).

3. The legal effective date for non limited 
liability company is the date of the signing 
of the transaction agreement by the parties.
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4. The date for a transaction that occur 
outside the territory of the Republic of 
Indonesia, then the notification is made 
no later than 30 (thirty) days from the 
date of signing and / or completion of the 
agreement and / or government approval 
the parties conducting the transaction by 
the parties.

5. The legal effective date for a business actor 
receiving or taking over an Asset is the date 
of the sale and purchase agreement of the 
Asset.

Not all merger and acquisition transactions 
must be submitted to ICC. What must be 
conveyed is merger and acquisition transactions 
(including the transfer of productive assets) 
involving business actors with a combined asset 
value exceeding IDR 2.5 trillion and a combined 
sales value of IDR 5 trillion. For businesses 
in the banking sector the written notification 
obligation applies if the asset value exceeds 
Rp20 trillion rupiah.

The value of a set and / or sale of the transaction 
are calculated based on the sum of the value of 
sales and / or a set of recent years, which have 
been audited from each party to the transaction, 
plus the value of a set and / or sale of the entire 
companies that directly or indirectly control or 
be controlled by business actors who carry out 
transactions. The asset value is the value of a set 
contained in the financial report. As for Sales 
value, it is only sales value in the territory of the 
Republic of Indonesia.

However, this obligation does not apply to 
transactions between affiliated companies 
or transactions that do not cause a change 
of control. But, the affiliation relationship 
due to the placement of directors and / or 
commissioners or company employees who are 
part of the transaction process of transaction is 
not included in the affiliation category .

Asset transfers that have not been required to 
be reported, based on Perkom 3/2019, must be 
submitted because they are equivalent to the 

acquisition of company shares. Certainly not all 
transfer of assets. Sufficient for the transfer of 
assets is those resulting in the transfer of control 
and / or control of assets; and / or increase the 
ability to control certain markets by the taking 
business entity.

Now if business actors have been able to 
conclude whether their transactions must be 
reported to ICC or not, then they must submit 
official notifications through a form that is 
completed in accordance with the guidelines 
set by ICC. At the same time attaching a variety 
of supporting documents that must be met at 
a minimum, so that the notice is received and 
registered by the Commission. The minimum 
documents include:

1. financial statements for the last 3 (three) 
years;

2. scheme of the group structure of business 
actors before and after the transaction ;

3. amendments to the statutes before and 
after the transaction ;

4. company profile which at least contains the 
company’s identity including information 
on the structure of shareholders, 
commissioners, and directors, list and 
description of products produced by the 
company, and marketing reach;

5. transaction summary contains at least 
juridical effective date, transaction value, 
and agreements related to the transaction;

6. business plan after the transaction is 
carried out by the parties; and

7. a transaction impact analysis that contains 
at least an estimate of the market share of 
the parties, the affected markets related 
to the transaction, and the benefits of the 
transaction to the parties.

 
And yes, don’t forget, you have to submit it in 
the working hours set by ICC! It’s at 9 am to 3 
pm, so that ICC staff can check it right away. 
So, let’s report merger, consolidation, and 
acquisition transactions early, to avoid a fine of 
Rp1 billion rupiah per day! 
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