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 BAB I 

PENDAHULUAN  

 

1.1 Latar Belakang  

 Memasuki era globalisasi, kegiatan perdagangan dalam berbagai sektor usaha 

semakin berkembang dengan pesat. Akibatnya, di berbagai negara, banyak muncul 

pelaku usaha baru yang mencoba untuk memanfaatkan peluang usaha yang ada. 

Disamping itu, pelaku usaha yang telah lama bergerak dibidangnya pun berusaha 

untuk melakukan inovasi dan ekspansi usaha ke berbagai wilayah di negaranya 

masing-masing atau bahkan merambah ke negara lain dengan harapan mereka dapat 

melipat gandakan keuntungan yang didapatkan.  

 Semakin berkembangnya dunia usaha dan munculnya banyak pelaku usaha, 

maka secara alamiah persaingan akan semakin ketat. Persaingan tersebut 

menyebabkan pelaku usaha akan berusaha semaksimal mungkin bagaimana agar 

perusahaannya tetap eksis dan menjadi yang terdepan dibandingkan dengan 

perusahaan yang lain. Untuk itu, pelaku usaha harus mempunyai strategi-strategi 

tertentu supaya eksistensi perusahaan tetap diakui dan usaha mereka dapat 

berkembang lebih cepat dibanding perusahaan lain. Salah satu strategi pengembangan 
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usaha yang dapat dilakukan adalah dengan penggabungan (merger), peleburan 

(konsolidasi), dan pengambilalihan (akuisisi). 

 Merger dan akuisisi menjadi trend dalam suatu grup usaha konglomerat yang 

ingin memperluas jaringan usahanya, terutama bagi kelompok usaha yang ingin 

berkembang dengan cepat dalam waktu yang relatif singkat. Sebab, dengan metode 

merger dan akuisisi ini, suatu kelompok usaha tidak perlu membesarkan suatu 

perusahaan dari kecil sehingga menjadi besar, tetapi cukup membeli perusahaan yang 

sudah besar atau sedang berjalan.
1
 Waktu yang dibutuhkan untuk melakukan merger 

dan akuisisi ini relatif singkat, sehingga dibandingkan dengan pengembangan usaha 

secara sendiri-sendiri yang memerlukan waktu bertahun-tahun dan biaya lebih besar, 

merger dan akuisi menjadi alternatif yang banyak dipilih oleh pelaku usaha.  

Merger dapat menciptakan efisiensi sehingga mampu mengurangi biaya 

produksi perusahaan hasil merger.
2
 Dengan digabungkannya dua perusahaan maka 

biaya-biaya yang tadinya dikeluarkan oleh masing-masing perusahaan dapat 

dipotong. Penggabungan perusahaan dapat menurunkan fixed cost
3
 dengan 

                                                           
1
 Munir Fuady, Hukum Tentang Merger, (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2002) hal. 1  

2
 Andi Fahmi Lubis, et al., Hukum Persaingan Usaha Antara Teks dan Konteks, (Jakarta: Komisi 

Pengawas Persaingan Usaha, 2009) hal. 189 
3
 Fixed cost atau biaya tetap adalah biaya yang besarnya tidak tergantung pada jumlah produksi, 

contohnya biaya barang modal, gaji pegawai, bunga pinjaman, sewa gedung kantor.  
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menghilangkan duplikasi operasi, penurunan biaya-biaya relatif
4
 terhadap penerimaan 

yang sama, karena itu meningkatkan margin penerimaan.
5
 

 Selain itu, merger akan membuka akses modal secara internal, dan juga 

bermanfaat dalam pengembangan dan riset karena dapat melayani jumlah unit yang 

lebih besar. Dampak efisiensi dari merger sangat positif bagi perusahaan dan 

konsumen. Perusahaan dapat meningkatkan inovasi dan teknologi. Bagi perusahaan 

menengah kebawah, merger memberikan banyak keuntungan di antaranya akses 

sumber data yang cukup dan memungkinkannya untuk bersaing dengan perusahaan 

besar. Dari merger tersebut diharapkan akan menghasilkan biaya produksi yang lebih 

rendah, penurunan harga dan peningkatan kualitas barang sehingga menguntungkan 

konsumen.
6
 

 Merger adalah bentuk pengembangan usaha yang tentunya diharapkan akan 

dapat meningkatkan kompetisi dalam suatu pasar bersangkutan, yang akan memicu 

efisiensi, sehingga pada akhirnya akan memberikan kesejahteraan kepada seluruh 

masyarakat sebagai konsumen dari barang dan jasa yang dihasilkan tersebut.
7
  

                                                           
4
 Biaya relatif atau biaya variabel adalah biaya yang besarnya tergantung pada tingkat produksi 

contohnya upha buruh , biaya bahan baku. 
5
 M. Nawar Messi, Urgensi Pengaturan Merger dan Akuisisi dalam Soy Pardede, et.al., Efektifitas 

Regulasi Merger dan Akuisisi Dalam Kerangka Hukum Persaingan Usaha (Jakarta: PT Pustaka Sinar 

Harapan, 2010), hal 91 
6
 Syamsul Maarif, “Merger, Konsolidasi, Akuisisi, dan Pemisahan PT Menurut UU No. 40/2007 dan 

Hubungannya dengan Hukum Persaingan”, Jurnal Hukum Bisnis Volume 27 No.1 Tahun 2008, hal 41  
7
 Gunawan Widjaja, Merger dalam Prespektif Monopoli, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2002) 

hal. 75 
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 Meskipun dalam banyak hal merger merupakan kegiatan yang positif karena 

dapat mengefisiensikan perusahaan dan menguntungkan konsumen akan tetapi 

transaksi merger apabila tidak dikontrol dapat menimbulkan dampak negatif baik 

terhadap persaingan maupun terhadap konsumen.
8
 Dengan adanya dua atau lebih 

perusahaan bergabung maka akan terbentuk perusahaan yang lebih besar. Dengan 

demikian, jumlah pesaing di pasar bersangkutan akan berkurang, tingkat persaingan 

akan semakin kecil dan berpotensi menciptakan pelaku usaha tunggal yang 

mempunyai kekuatan penuh atas pasar sehingga dapat menghalangi pelaku usaha 

baru untuk masuk pada pasar bersangkutan (entry barrier). 

 Melihat pada dampak negatif yang dapat ditimbulkan akibat aktivitas merger, 

ada yang beranggapan bahwa merger perusahaan harus dihindari. Padahal pada 

dasarnya, merger perusahaan tidak dilarang, sebab secara ekonomi, merger membawa 

banyak keuntungan. Hal ini bergantung pada pelaku usaha memilih untuk melakukan 

merger yang pro terhadap persaingan atau yang anti persaingan. Merger yang pro 

terhadap persaingan akan membawa keuntungan bagi konsumen sebab dengan 

adanya merger tersebut dapat terjadi penurunan harga dan peningkatan kualitas 

barang. Sedangkan merger yang anti persaingan akan membawa kerugian bagi 

konsumen dikemudian hari.  

 Dalam hal ini, kesadaran pelaku usaha sangatlah penting untuk menciptakan 

kondisi persaingan yang sehat. Namun bukan itu saja, penciptaan kondisi tersebut 

                                                           
8
 Syamsul Maarif, Loc.Cit.  
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juga perlu didukung oleh pemerintah dan otoritas persaingan usaha. Mereka 

diharapkan mampu membentuk aturan hukum yang dapat mencegah terjadinya 

tindakan-tindakan anti persaingan oleh perusahaan hasil penggabungan dan 

melakukan pengawasan yang intensif terhadap para pelaku usaha. 

 Untuk menegakan hukum persaingan usaha di Indonesia, dibuat peraturan 

perundang-undangan terkait dengan aktivitas merger. Pembahasan dalam penulisan 

ini akan menitik beratkan pada penggabungan perseroan terbatas sehingga secara 

umum pengaturan tentang perseroan terbatas yang akan melakukan merger terdapat 

dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UU No. 

40/2007). Sedangkan ketentuan undang-undang yang secara khusus mengatur tentang 

aktivitas merger yang dapat menyebabkan praktek monopoli dan persaingan usaha 

tidak sehat terdapat dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan 

Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (UU No. 5/1999).  

 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli 

dan Persaingan Usaha Tidak Sehat yang diundangkan pada tanggal 5 Maret 1999 dan 

berlaku efektif mulai satu tahun kemudian, dimaksudkan untuk menciptakan 

kesempatan yang sama bagi setiap warga negara untuk berpartisipasi di dalam proses 

produksi dan pemasaran barang dan atau jasa, dalam iklim usaha yang sehat, efektif, 

dan efisien sehingga dapat mendorong pertumbuhan ekonomi dan bekerjanya 
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ekonomi pasar yang wajar.
9
 Selain itu, UU No. 5/1999 juga dimaksudkan untuk 

mencegah timbulnya pemusatan kekuatan ekonomi pada pelaku usaha tertentu yang 

dapat menghalangi persaingan usaha yang sehat dan wajar.
10

 

 Maksud dan tujuan daripada pembentukan UU No. 5/1999 sebagaimana 

disebutkan diatas diatur dalam berbagai ketentuan yang termuat dalam 53 pasal. Dari 

53 pasal tersebut, ketentuan yang secara khusus mengatur tentang penggabungan, 

peleburan, dan pengambilalihan terdapat dalam Bab V tentang Posisi Dominan 

khususnya Pasal 28 dan Pasal 29. 

 Menurut Pasal 28 ayat 1 UU No.5/1999 
11

 bahwa penggabungan yang 

dilarang adalah penggabungan yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek 

monopoli dan persaingan usaha tidak sehat. Indikator suatu perseroan terbatas 

dianggap melakukan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat adalah jika 

perseroan terbatas tersebut melakukan perjanjian yang dilarang, kegiatan yang 

dilarang, dan/atau penyalahgunaan posisi dominan. Oleh karena itu, untuk melihat 

apakah perbuatan hukum penggabungan perseroan terbatas menyebabkan praktek 

monopoli dan persaingan usaha tidak sehat, Komisi Pengawas Persaingan Usaha 

(KPPU) sebagai badan independen yang dibentuk berdasarkan amanat UU No. 

5/1999 akan melakukan penilaian terhadap perseroan terbatas hasil penggabungan 

                                                           
9
 Bagian menimbang butir b UU Nomor 5 Tahun 1999 

10
Bagian menimbang butir c UU Nomor 5 Tahun 1999 

11
Pasal 28 ayat 1 UU Nomor 5 Tahun 1999 “ Pelaku usaha dilarang melakukan penggabungan atau 

peleburan badan usaha yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan persaingan usaha 

tidak sehat.” 
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setelah pelaku usaha memberitahukan kepada KPPU telah terjadinya penggabungan 

perseroan terbatas.  

 Kewajiban pemberitahuan kepada KPPU terkait dengan perseroan terbatas 

hasil penggabungan merupakan bentuk pengawasan dari KPPU terhadap setiap 

aktivitas merger yang terjadi di Indonesia. Pelaku usaha wajib melakukan 

pemberitahuan kepada KPPU dalam jangka waktu paling lambat 30 hari sejak tanggal 

terjadinya penggabungan.
12

 Kewajiban pemberitahuan ini memperlihatkan bahwa 

Indonesia menerapkan sistem post-notification dimana pelaku usaha akan melakukan 

pemberitahuan kepada pengawas persaingan usaha terkait dengan perseroan terbatas 

hasil penggabungan setelah tindakan merger tesebut selesai dilakukan. Penerapan 

sistem ini berbeda dengan hukum persaingan usaha di negara – negara lain yang 

mayoritas menerapkan sistem pemberitahuan terlebih dahulu sebelum merger 

dilakukan (dikenal dengan istilah pre-notification). 

 Sistem post-notification yang diterapkan dalam UU No. 5/1999 merupakan 

salah satu kelemahan di dalam menegakan hukum persaingan usaha. Dengan 

menerapkan sistem post-notification, maka penggabungan perseroan terbatas yang 

berpotensi menyebabkan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat, tidak 

dapat dicegah sejak awal. Penilaian yang dilakukan oleh KPPU setelah perseroan 

                                                           
12

 Pasal 29 ayat 1 UU Nomor 5 Tahun 1999 “Penggabungan atau peleburan badan usaha, atau 

pengambilalihan saham sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 yang berakibat nilai aset dan atau nilai 

penjualannya melebihi jumlah tertentu, wajib diberitahukan kepada Komisi, selamabat – lambatnya 30 

(tiga puluh) hari sejak tanggal penggabungan, peleburan atau pengambilalihan tersebut.  
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terbatas hasil penggabungan memperoleh pengesahan dari Menteri, menyebabkan 

dampak negatif yang ditimbulkan perseroan terbatas hasil penggabungan sudah 

dirasakan oleh pelaku usaha lain dan masyarakat. Disamping itu, potensi perseroan 

terbatas hasil penggabungan dibatalkan oleh KPPU menjadi lebih besar. Bila 

pembatalan perseroan terbatas hasil merger sampai terjadi, maka akan timbul 

ketidakpastian hukum. Dalam sejarah hukum persaingan usaha di berbagai negara 

yang telah menerapkan merger review, menunjukan bahwa merger yang telah 

dilaksanakan akan sulit untuk dibatalkan dan dikembalikan pada keadaan semula 

sebelum merger
13

 sebab perseroan terbatas yang menggabungkan diri, status badan 

hukumnya akan berakhir dan menjadi satu entitas dengan perseroan terbatas yang 

menerima penggabungan. 

 Langkah preventif yang dapat dilakukan oleh pelaku usaha agar pembatalan 

perseroan terbatas hasil merger tidak terjadi adalah dengan melakukan konsultasi 

merger pada KPPU. Pengaturan tentang konsultasi merger ini terdapat dalam Pasal 10 

Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2010 tentang Penggabungan dan Peleburan 

Badan Usaha dan Pengambilalihan Saham yang Dapat Mengakibatkan Praktek 

Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (PP No. 57/2010). Konsultasi merger 

ini dilakukan oleh pelaku usaha sebelum penggabungan dilakukan baik secara lisan 

ataupun tertulis. Konsultasi ini bersifat sukarela dan tergantung dari keinginan para 

pihak. Pada hakikatnya, KPPU mendorong pelaku usaha yang akan melakukan 

                                                           
13

 Andi Fahmi Lubis, et al., Op.Cit. hal. 196 
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merger untuk berkonsultasi terlebih dahulu kepada KPPU, konsultasi ini gratis dan 

tidak dipungut biaya apapun. Dengan demikian, pelaku usaha akan terhindar dari 

resiko pembatalan perseroan terbatas hasil merger. 

Walaupun dalam PP No. 57/2010 telah memuat ketentuan tentang konsultasi 

merger sebagai langkah preventif di dalam mencegah terjadinya pembatalan 

perseroan terbatas hasil penggabungan, namun cara ini bukan merupakan cara 

penyelesaian untuk jangka panjang sebab konsultasi merger ini bersifat sukarela oleh 

karena itu tidak mempunyai daya paksa bagi pelaku usaha. Seharusnya, hukum 

persaingan usaha mampu menerapkan sistem pengendalian merger yang lebih efektif 

dan preventif untuk mencegah terjadinya pembatalan perseroan terbatas hasil 

penggabungan yang dapat mengakibatkan timbulnya ketidakpastian hukum bagi 

perseroan khususnya ketidakpastian akan status badan hukum perseroan terbatas hasil 

penggabungan yang dibatalkan oleh KPPU.  

Berdasarkan pada latar belakang tersebut, maka penulis akan menyusun 

skripsi dengan judul “PENGEMBALIAN STATUS BADAN HUKUM 

PERSEROAN TERBATAS HASIL PENGGABUNGAN YANG DIBATALKAN 

OLEH KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA”  

1.2 Rumusan Masalah  

Berdasarkan pada latar belakang yang telah dipaparkan, maka dapat dirumuskan 

permasalahan di dalam penelitian ini yaitu: 
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Bagaimana pengembalian status badan hukum perseroan terbatas hasil penggabungan 

yang dibatalkan oleh KPPU karena dinilai menyebabkan praktek monopoli dan 

persaingan usaha tidak sehat? 

1.3 Tujuan Penelitian  

Tujuan daripada penelitian yang dilakukan oleh penulis adalah untuk menelusuri dan 

menganalisis pengembalian status badan hukum perseroan terbatas hasil 

penggabungan yang dibatalkan oleh KPPU karena dinilai menyebabkan praktek 

monopoli dan persaingan usaha tidak sehat. 

1.4 Manfaat Penelitian  

Beberapa manfaat dari penelitian yang penulis lakukan adalah : 

1.4.1 Segi Akademik  

Dari penelitian ini, penulis berharap dapat memberikan manfaat bagi 

pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya ilmu hukum yakni 

hukum persaingan usaha dan hukum perusahaan dalam kaitannya 

dengan pengembalian status badan hukum dari perseroan terbatas hasil 

penggabungan yang dibatalkan oleh KPPU karena dinilai 

menyebabkan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat. 
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1.4.2 Segi Praktek  

Penelitian ini dapat dipergunakan sebagai bahan acuan bagi para 

praktisi hukum maupun pembuat kebijakan serta masyarakat luas 

berkaitan dengan pengembalian status badan hukum dari perseroan 

terbatas hasil penggabungan yang setelah penggabungannya selesai 

dilakukan ternyata dibatalkan oleh KPPU karena dinilai menyebabkan 

praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat. Disamping itu, 

diharapkan melalui penelitian ini dapat dihasilkan suatu rekomendasi 

bagaimana sistem pengendalian merger yang efektif untuk mencegah 

terjadinya pembatalan perseroan terbatas hasil merger. Bila pengaturan 

mengenai pengendalian penggabungan perseroan diatur dengan lebih 

baik, maka kepastian hukum dapat terwujud dan resiko serta kerugian 

bagi para pelaku usaha dapat dihindari. 

 

1.5 Sistematika Penulisan  

Penulis akan memberikan penjelasan secara singkat mengenai masing-masing bab 

yang terdapat di dalam penelitian ini agar diperoleh gambaran mengenai alur 

pembahasan yang akan dilakukan penulis. Pada penelitian ini, penulisan akan dibagi 

ke dalam 5 bab yakni sebagai berikut : 
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 BAB I  PENDAHULUAN  

Dalam Bab I Pendahuluan ini akan dibahas mengenai latar 

belakang timbulnya masalah, rumusan masalah, tujuan 

penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan  

 BAB II  TINJAUAN PUSTAKA  

Dalam Bab II Tinjauan Pustaka ini, penulis membaginya 

kedalam dua sub bab yaitu Landasan Teori dan Landasan 

Konseptual. Dalam landasan teori akan diuraikan mengenai 

konsep dasar dari hukum persaingan usaha, struktur pasar, 

konsep dasar penggabungan, peleburan, dan pengambilalihan 

baik dari segi ekonomi maupun pengaturanya dalam peraturan 

perundang-undangan, dan cara penilaian konsentrasi pasar oleh 

KPPU terhadap perseroan terbatas hasil penggabungan. 

Kemudian pada sub bab landasan konseptual berisi mengenai 

pengertian monopoli, praktek monopoli, pelaku usaha, 

persaingan usaha tidak sehat, KPPU, perseroan terbatas, 

penggabungan, dan sebagainya. 

 BAB III METODE PENELITIAN  

Dalam Bab III Metode Penelitian akan dibahas mengenai jenis 

penelitian, prosedur pengumpulan bahan penelitian yang terdiri 
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dari bahan hukum primer, sekunder dan non hukum, kemudian 

sifat analisis yakni pendekatan yang digunakan dan analisis 

kualitatif, serta hambatan dan penanggulangan. 

 BAB IV  HASIL DAN ANALISIS  

Dalam bab IV Hasil dan Analisis, penulis akan membaginya 

dalam 2 (dua) sub bab yakni : 

a. Menganalisis pengaturan mengenai penggabungan 

perseroan terbatas, pemberitahuan, dan penilaian oleh 

KPPU dalam berbagai peraturan perundangundangan 

seperti Undang-Undang Larangan Praktek Monopoli 

dan Persaingan Usaha Tidak Sehat Nomor 5 Tahun 

1999, Undang-Undang Perseroan Terbatas Nomor 40 

Tahun 2007, Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 

2010, Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha, 

dan berbagai peraturan terkait. 

b. Menganalisis dampak yang ditimbulkan dari 

pembatalan perseroan terbatas hasil penggabungan dan 

juga akuisisi yang telah memperoleh keputusan dari 

KPPU serta bagaimana pengembalian status badan 

hukum perseroan terbatas hasil penggabungan yang 
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dibatalkan oleh KPPU karena dinilai menyebabkan 

praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat dan 

pengaturan seperti apa yang harus diterapkan agar 

pembatalan perseroan terbatas hasil penggabungan 

dapat dihindari. 

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN  

Bab V akan berisi kesimpulan dari hasil penelitian yang 

dilakukan dikaitkan dengan rumusan masalah yang ada pada 

bab sebelumnya serta saran dari penulis mengenai apa yang 

seharusnya.  
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