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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

     Tumbuh kembang perekonomian di Indonesia pada dasarnya tidak dapat 

dipisahkan dari peran serta pelaku-pelaku ekonomi. Indonesia yang memiliki 

sistem ekonomi terbuka akan lebih mudah dipengaruhi oleh prinsip-prinsip 

ekonomi global dan liberalisasi perdagangan. Kondisi globalisasi ekonomi yang 

ditandai dengan adanya keterbukaan perekonomian dan dialami oleh hampir 

seluruh negara. Kondisi perkembangan ekonomi ini telah diprediksi sebelumnya 

oleh Francis Fukuyama, menurutnya prinsip-prinsip liberal ekonomi telah 

menyebar dan berhasil memproduksi kesejahteraan material yang belum pernah 

dicapai sebelumnya.
1
 

     Globalisasi ekonomi merupakan sistem ekonomi pasar bebas memberikan 

penghargaan yang tinggi kepada persaingan yang jujur dan adil diantara para 

pelaku ekonomi serta adanya pencegahan terhadap hal-hal yang merusak 

mekanisme pasar dan persaingan usaha tidak sehat. Implikasi globalisasi juga 

berkaitan dengan pasar modal sebagai instrument ekonomi menjadi salah satu pilar 

penting bagi masyarakat untuk melakukan investasi dan sekaligus sebagai sumber 

                                                           
1
 Francis Fukuyama, “The End of History and The Last of Man, Kemenangan, Kapitalisme dan 

Demokrasi Liberal, terjemahan oleh: Amrullah, Cetakan Ketiga, (Yogyakarta: Qalam, 2004), hal. 
4. 
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pembiayaan bagi perusahaan-perusahaan di Indonesia,
2
 sehingga pelaku usaha yang 

tergabung dalam pasar modal melancarkan strategi-strategi yang diharapkan 

mampu meningkatkan kinerja perusahaan. 

     Strategi yang tepat dalam upaya meningkatkan kinerja untuk memperoleh 

keuntungan perusahaan ditempuh dengan melakukan ekspansi baik secara internal 

maupun eksternal. Pengakuisisian perusahaan telah menjadi masalah bisnis dan 

masalah hukum di Indonesia sejak beberapa tahun terakhir ini. Pelaku usaha 

berupaya mengembangkan perusahaannya dengan melakukan akuisisi perusahaan-

perusahaan yang telah ada.Akuisisi perusahaan dilakukan dengan cara internal 

maupun eksternal. Pengakuisisian internal dilakukan pada perusahaan dalam satu 

grup, sedangkan pengakuisisian eksternal dilakukan pada perusahaan dalam grup 

yang berbeda,
3
 tujuan akuisisi itu sendiri dilatar belakangi oleh beberapa hal. 

     Hal-hal yang melatar belakangi akuisisi adalah sebagai upaya perusahaan untuk 

mendapatkan cashflow dengan cepat dengan produk dan pasar yang sudah jelas, 

dengan demikian memperoleh kemudahan dana, memperoleh karyawan-karyawan 

yang berpengalaman tanpa harus mendidiknya lagi. Akuisisi juga dapat dilakukan 

untuk kepentingan memperoleh pelanggan yang sudah ada, sehingga mengurangi 

risiko kegagalan bisnis, dengan demikian perusahaan akan menghemat waktu untuk 

menjajaki binis baru, dan diharapkan dapat membangun infrastruktur pertumbuhan 

bisnis lebih cepat dan menguntungkan. 

                                                           
2
M.Irsan Nasarudin, Aspek Hukum Pasar Modal Indonesia, ed.1.,Cet.5, (Jakarta:Prenada Media 

Grup, 2008), hal. 23. 
3
Iswi Hariyani, Serfianto,D.P. Cita Yustisia S, “Merger, Konsolidasi, Akuisisi, & Pemisahan 

Perusahaan Cara Cerdas Mengembangkan & Memajukan Perusahaan, (Ciganjur-Jagakarsa: PT 
Visimedia 2011), hal. 22. 
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     Inti akuisisi dilakukan dengan berbagai alasan tersebut di atas, juga atas dasar 

motivasi, tujuan untuk memupuk kekuatan dalam finansial juga membentuk suatu 

sistem manajemen perusahaan terakuisisi.Akuisisi untuk meningkatkan harga 

saham itu sendiri, dalam hal meningkatkan harga harga saham dengan mengakuisisi 

perusahaan lain, hal ini dapat terjadi untuk melakukan suatu laporan keuangan 

konsolidasi,
4
 dapat memperbaiki kondisi keuangan perusahaan sehingga nilai 

saham meningkat. Akuisisi untuk meningkatkan produktivitas, dengan 

pengakuisisian diharapkan terjadi suatu sinergi bertujuan untuk meningkatkan 

pangsa pasar, dengan demikian menguntungkan dalam hal negoisasi dengan 

pemasok, peningkatan produksi dengan biaya yang lebih bersaing, serta mendapat 

keuntungan perpajakan,
5
 kemudian kekuatan manajemen perusahaan pengakuisisi 

juga menentukan dalam mengakuisisi perusahaan lain. 

     Perusahaan yang memiliki manajemen lemah akan sulit berkembang secara 

operasional walaupun mempunyai cukup dana, perusahaan dengan pola manajemen 

demikian tidak mampu bersaing dengan perusahaan lain terutama yang sejenis, 

selanjutnya mengalami kehancuran. Perusahaan yang memiliki menajemen kuat 

dan telah memiliki pengalaman serta sejarah panjang dalam menjalankan usahanya 

melihat peluang bahwa dengan mengakuisisi suatu perusahaan yang memiliki 

manajemen lemah, maka dapat diambil keuntungan maupun manfaat tersebut 

                                                           
4
Irwin, Advanced Financial Accounting, The McGraw-Hill Companies, Inc. Edisi ke-6., Laporan 
keuangan konsolidasi merupakan laporan yang disajikan hasil operasi dan posisi keuangan dari 
dua atau lebih entitas legal yang terpisah menjadi satu laporan keuangan untuk entitas ekonomi 
secara keseluruhan. 

5
 Munir Fuady, Hukum Tentang Akuisisi, Take Over dan LBO (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2014), 
hal. 19 
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dengan pola pemberesan manajemen secara terstruktur. Akuisisi dikategorikan 

dalam beberapa kategori, yaitu akuisisi horizontal, vertikal dan konglomerat.  

     Akuisisi horizontal, merupakan akuisisi dilakukan pada perusahaan yang 

memiliki produk dan teritorial pemasaran yang sama. Akuisisi ini bertujuan untuk 

memperbesar pangsa pasar atau membunuh pesaing.
6
 Akuisisi vertikal, merupakan 

akuisisi  dilakukan pada perusahaan yang masih dalam satu mata rantai produksi, 

yaitu perusahaan dalam arus pergerakan produksi dari hulu ke hilir.
7
 Akuisisi 

konglomerat, merupakan akuisisi dilakukan pada perusahaan yang tidak terkait dan 

tidak ada kesamaan jenis produksi sama sekali dengan bisnis perusahaan 

pengakuisisi.
8
 

     Akuisisi saham perusahaan mendapatkan perhatian lebih dalam hal mana anti 

persaingan yang menjurus pada praktek monopoli, yang masuk dalam kategori 

industri dengan produk berkarakteristik tertentu,
9
sehingga sebuah perusahaan atau 

beberapa perusahaan yang memonopoli produk tertentu dapat menentukan harga 

produk sesuai kehendaknya, terutama pada kategori produk kebutuhan primer, hal 

ini akan mempengaruhi mekanisme pada struktur pasar.
10

 Struktur pasar didasarkan 

pada jumlah serta besarnya perusahaan yang ada dalam suatu industri dalam 

menyediakan dan menjual suatu produk yang beredar dalam pasar, struktur pasar 

ini akan diamati oleh pelaku usaha dengan mengetahui karakteristik pasar terutama 

                                                           
6
  Munir Fuady, Hukum Perusahaan Dalam Pradigma Hukum Bisnis, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 

2002), hal. 206 
7
Ibid. 

8
Ibid. 

9
  Ridho Jusmadi, Konsep Hukum Persaingan Usaha, (Malang: Setara Press, 2014), hal. 202 

10
 Ahmad Yani & Gunawan Widjaja, Seri Hukum Bisnis, Anti Monopoli, (Jakarta: RajaGrafindo 
Persada, 1999), hal. 3 
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dalam hal perilaku penjualan dan pembelian, yang kemudian menghubungkannya 

dengan perilaku perusahaan terhadap penetapan target penjualan, aset, dan laba 

serta dalam penggunaan metode persaingan yang diberlakukan.
11

 

     Struktur pasar didefinisikan sebagai suatu keadaan pasar dalam memberikan 

petunjuk atas aspek-aspek yang kemudian berpengaruh terhadap perilaku pelaku 

usaha dan kinerja pasar.
12

 Aspek-aspek tersebut diantaranya adalah, jumlah penjual 

dan pembeli, hambatan masuk dan keluar pasar, keragaman produk, sistem 

distribusi, dan penguasaan pangsa pasar.
13

 Pengukuran perilaku perusahaan, 

digunakan oleh produsen ataupun penjual, untuk melancarkan strategi bisnis guna 

mencapai pertumbuhan pangsa pasar (market share). Pangsa pasar berdasarkan 

skalanya dapat digunakan untuk mengukur rasio konsentrasi dan indeks  

Herfindahl Hirschman (HHI).
14

 Rasio konsentrasi mengukur derajat market power, 

untuk mengetahui lebih jauh atas dinamika struktur pasar terhadap ada atau 

tidaknya hambatan masuk ke pasar (barriers to entry). Berdasarkan hal tersebut 

maka pola kerja persaingan yang efektif berdasarkan struktur pasar tertentu sebagai 

penentu  tingkat persaingan. Kategori persaingan pasar, selain ditentukan oleh 

tingkat market power, juga ditentukan atas jenis produk dan jangkauan geografis.
15

 

     Pengakuisisian sebagai upaya diversifikasi lini produk, yang bertujuan untuk 

mendorong bisnisnya untuk berdeversifikasi kewilayah lain untuk mengubah profil 

risikonya. Akuisisi dengan menggunakan manajemen baru dan dipandang perlu 

                                                           
11

http://www.fe.unpad.ac.id., diakses pada tanggal 13 November 2015 

12
  UU No. 5 Tahun 1999, tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat,  

Pasal 1 ayat (11) 
13

http://www.fe.unpad.ac.id., Op.Cit. 
14

Ibid. 
15

Ibid. 
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sebagai upaya pembenahan pada manajemen lama yang dianggap sudah tidak dapat 

mengupayakan kemajuan bisnis dengan baik, dalam hal ini berdampak pada 

pengambilalihan kekuasaan, upaya-upaya akuisisi yang diselaraskan dengan 

perundangan yang berlaku dan perlu ditunjang dengan persiapan-persiapan yang 

baik dan matang serta mengelola perusahaan seefisien mungkin.
16

 Akuisisi dapat 

dilakukan baik pada berusahaan tertutup maupun pada perusahaan terbuka dengan 

tetap mengacu pada dominan masing-masing aturan yang mengaturnya.
17

 

     Pengaturan akuisisi pada perusahaan terbuka berfungsi menjaga berbagai pihak 

yang berkaitan dengan akuisisi perusahaan tersebut, diatur dalam peraturan-

peraturan.
18

 Pengaturan pelaksanaan akuisisi yang harus mengedepankan efisiensi 

dan keuntungan bagi para pihak secara berkesinambungan merupakan dasar dari 

yang ditentukan oleh undang-undang.Hukum berfungsi sebagai penentu untuk 

memastikan bahwa setiap pihak yang turut terlibat dalam kegiatan pasar modal 

tidak merugikan publik dan menyembunyikan informasi material.
19

 Diperlukan 

prinsip keterbukaan informasi yang melandasi setiap pelaksanaan akuisisi baik 

dalam hal inti dari target perusahaan terakuisisi maupun perusahaan pengakuisisi  

disertai pihak-pihak yang menunjang proses akuisisi tersebut. Prinsip keterbukaan 

                                                           
16

Rahmadi Usman, Dimensi Hukum Perusahaan Perseroan Terbatas, (Bandung: PT Alumni, 2004),   
hal. 229. 

17
  Munir Fuady, Op. Cit., hal. 195 

18
 Undang-Undang Perseroan Terbatas No. 40 Tahun 2007, Undang-Undang Pasar Modal No. 8 
Tahun 1995, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK)/POJK 04/2014, Peraturan Bapepam No. 
IX.E.1, No. IX.E.2, No. IX. F1, No. IX. H1, dan keterkaitan dengan Undang-Undang Larangan 
Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat No. 5 Tahun 1999, serta peraturan 
pelaksanaan yaitu Peratutan Pemerintah No. 27 Tahun 1998,  Peraturan Pemerintah No. 57 
Tahun 2010, Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) No. 1 Tahun 2009 

19
 Indra Savitri, Peranan Hukum Pasar Modal dalam Perkembangan Ekonomi Indonesia, 
http://jurnal.pdii.lipi.go.id/admin/jurnal/520818.pdf , diakses tanggal 15 Februari 2015 

http://jurnal.pdii.lipi.go.id/admin/jurnal/520818.pdf
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informasi atau transparansi merupakan kaidah hukum dibidang pasar modal yang 

berlaku secara universal.
20

 

     Pengaturan akuisisi lebih lanjut diatur dalam peraturan mengenai benturan 

kepentingan
21

 dan peraturan mengenai penawaran tender.
22

 Kedua aturan ini 

meliputi peraturan Bapepam-LK.Peraturan lain sebagai kunci utama adalah 

peraturan mengenai keterbukaan informasi, yang merupakan prinsip utama dan 

dapat dikatakan sebagai jiwa dari pasar modal, karena akuisisi perusahaan terbuka 

melibatkan uang dalam jumlah besar dan uang dengan jumlah besar tersebut 

melahirkan predator-predator bisnis dan hukum dalam struktur 

kemasyarakatan,
23

dengan demikian dibutuhkan penerapan peraturan yang baik 

dalam keterbukaan informasi, sehingga dapat memberi informasi yang sebenarnya 

bagi para investor untuk berinvestasi dalam pasar modal.  

     Prinsip keterbukaan informasi atau transparansi merupakan elemen penting 

dalam instrument pasar modal, dimana transparansi dalam pasar modal berarti 

keharusan emiten, perusahaan terbuka dan pihak lain yang tunduk pada Undang-

Undang Pasar Modal untuk menginformasikan kepada masyarakat dalam waktu 

yang tepat seluruh informasi material mengenai kegiatan usaha atau efeknya yang 

dapat berpengaruh terhadap keputusan investor/pemodal terhadap efek yang 

dimaksud atau harga dari efek tersebut.
24

 

                                                           
20

 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal (UUPM), dalam Pasal 1 angka 25 
21

Peraturan Bapepam No. IX.E.1, tentang Transaksi Afiliasi dan Benturan Kepentingan 
22

Peraturan Bapepam No. IX.F.1, tentang Penawaran Tender  
23

 Edwin L. Miller Jr, Mergers and Acquisitions, (Jakarta : Elex media komputindo, 2010), hal 416 
24

 Undang-Undang Pasar Modal No. 8 Tahun 1995, Pasal 1 angka 25 
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     Keterbukaan informasi material sebagai substansial, yang memberikan 

kesempatan pada publik untuk mendapatkan akses informasi penting yang 

berkaitan dengan perusahaan. Suatu pasar modal dikatakan fair dan efisien apabila 

semua pemodal memperoleh informasi dalam waktu yang bersamaan disertai 

kualitas informasi yang sama (equal treatment) dalam akses informasi. Dari sisi 

yuridis, transparansi merupakan jaminan bagi hak publik untuk terus mendapatkan 

akses penting dengan sanksi untuk hambatan atau kelalaian yang dilakukan 

perusahaan. Jaminan keterbukaan informasi memberikan pedoman bagi calon 

investor atau pemegang saham untuk mengambil keputusannya, sehingga campur 

tangan hukum sangat dibutuhkan.  

     Peran hukum dalam pasar modal, yang bertujuan untuk menjaga mekanisme 

perkembangan ekonomi dinilai sangat penting, karena hukum merupakan alat 

untuk mendorong perkembangan pasar, selain itu juga untuk meningkatkan 

kepercayaan masyarakat sebagai investor, baik domestik maupuninternasional 

diperlukan sistem hukum yang baik, dan sebagai pelaku pasar modal harus 

mentaatinya, hal ini sangat penting bagi kelancaran guna menunjang keselarasan 

aktifitas pasar modal.
25

 

     Aktifitas pasar modal yang sehat dapat menarik minat masyarakat sebagai 

investor untuk berinvestasi baik dalam jumlah kecil maupun jumlah besar dan 

semuanya tetap mampu menggerakkan kegiatan usaha dalam pasar modal, dan 

hukum harus mampu memberikan keamanan bagi pelaku dan investor. Kepastian 

hukum merupakan landasan tumbuh kembang suatu pasar modal, maka diperlukan 

                                                           
25

Indra Savitri, Peranan Hukum Pasar Modal Dalam Perkembangan Ekonomi Indonesia,Op, cit. 
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suatu produk hukum yang mampu menerapkan keserasian dari nilai-nilai dan 

kaidah-kaidah yang kemudian terwujud dalam pola perilaku,
26

pasar modal dan 

persaingan usaha yang sehat.  

     Perspektif persaingan usaha, gelombang mega akuisisi pada perusahaan terbuka 

memiliki efek-efek yang mendukung persaingan sekaligus juga menimbulkan efek-

efek yang anti persaingan,
27

 keduanya membutuhkan penilaian yang berbeda. 

Disatu sisi liberalisasi dan regulasi meningkatkan persaingan dengan meluasnya 

wilayah suatu pasar serta membuka struktur-struktur pasar dari hal-hal yang 

menghambat. Penilaian atas aksi korporasi dari sisi perusahaan untuk memperoleh 

manfaat, juga harus menentukan penilaian untuk menentukan langkah-langkah 

pelaksanaan proses akuisisi saham perusahaan terbukadengan tetap mengindahkan 

peraturan-peraturan yang berlaku, baik dalam ketentuan umum maupun ketentuan 

lain yang melandasi dasar dari akuisisi saham. 

     Pengakuisisian saham perusahaan dilakukan langsung dari perusahaan atau 

langsung dari pemegang saham atas seluruh atau sebagian besar saham yang 

mengakibatkan beralihnya pengendalian perusahaan, maka undang-undang 

mensyaratkan perlindungan yang harus diberikan pada pihak-pihak lain dalam hal 

terjadinya aksi korporasi ini. Perlindungan yang dimaksud
28

 adalah perlindungan 

bagi perusahaan, pemegang saham minoritas, karyawan, kreditor, mitra usaha 

lainnya dari perusahaan, dan masyarakat persaingan sehat dalam melakukan usaha, 

                                                           
26

 Susanti Adi Nugroho, Proses penyelesaian Sengketa Konsumen Ditinjau dari hukum Acara serta 
Kendala Implementasinya, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011), hal. 16. 

27
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999, tentang Larangan Praktek Monopoli Dan Persaingan 
Usaha Tidak Sehat. 

28
 Gunawan Widjaja, Tanggung Jawab Direksi atas Kepailitan Perseroan, (Jakarta: Raja Grafindo 
Persada, 2005), Ed. 1, hal. 27 
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sebagai akibat dari akuisisi. Perlindungan hukum bagi pemegang saham minoritas 

dan tak kalah penting adalah perlindungan hukum bagi persaingan usaha yang 

sehat, hal ini berkaitan dengan kepentingan masyarakat.
29

 

     Perlindungan usaha yang turut memberikan makna dalam akuisisi merupakan 

landasan Yuridis Philosofis dalam bidang perekonomian Indonesia yaitu ketentuan 

Pasal 33 ayat (4) Undang-Undang Dasar 1945 (UUD), sebagai landasan pokok 

yang kuat bagi perekonomian Indonesia. Landasan Yuridis philosofis kebijakan 

tersebut digariskan dalam Tap MPRS RI No.XXII/MPRS/1966, bahwa “dalam 

demokrasi ekonomi di Indonesia, sudah tidak ada tempat bagi monopoli yang 

merugikan masyarakat.”
30

 filosofi perekonomian di Indonesia untuk lebih 

mengenai tujuan pengaturannya pada ayat (4) tersebut, dan ayat (5) ketentuan lebih 

lanjut diatur dalam Undang-Undang.
31

Landasan yuridis philosofis ini dengan tegas 

mengatur keterkaitan dalam pengaturan perekonomian dan lebih lanjut diatur dalam 

undang-undang, yang memiliki keterkaitan antara undang-undang yang satu dengan 

undang-undang lainnya. 

     Akuisisi perusahaan terbukadiatur dalam undang-undang terkait,
32

sebagai 

pengejawantahan UUD 1945 bertujuan agar pemerataan dapat terjadi dan dapat 

                                                           
29

 Gunawan Widjaja &Ahmad Yani, Hukum tentang Perlindungan Konsumen, (Jakarta : Gramedia 
Pustaka Utama, 2001), hal.29, kepentingan masyarakat dalam hal konsumen pengguna 
produk/jasa yang dihasilkan, hak dimaksud dalam memperoleh kenyamanan, keamanan, dan 
keselamatan dalam menggunakan atau mengkonsumsi produk, hak memeilih barang/jasa, 
mendapatkan barang/jasa dengan nilai tukar dan jaminan yang dijanjikan. 

30
Tap MPRS RI No.XXII/MPRS/1966 yang mengatur tentang Pembaharuan Kebijaksanaan Ekonomi, 
Keuangan dan pembangunan 

31
 Undang-Undang Dasar 1945 

32
 Undang-Undang Perseroan Terbatas No. 40 Tahun 2007, Undang-Undang Pasar Modal No. 8 
Tahun 1995, Undang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat No. 5 Tahun 
1999 
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dinikmati oleh segenap lapisan masyarakat, sehingga fakta hukum dalam akuisisi 

perusahaan terbuka, dengan tetap memperhatikan kepentingan persaingan usaha 

sesuai yang diamanatkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan 

Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, dapat terealisasi dengan 

baik. Pengaturan aksi korporasi dalam perundang-undangan bertujuan agar setiap 

pihak-pihak yang berkepentingan langsung maupun tidak langsung dapat dijaga 

hak-haknya dan atas aksi korporasi tersebut dapat memberikan nilai lebih pada 

seluruh lapisan masyarakat untuk tetap diberikan peluang-peluang usaha dengan 

persaingan usaha sehat. 

     Upaya untuk meningkatkan kenerja perusahaan dalam hal akuisisi, guna 

mencari laba yang dilakukan terus-menerus, dan sebagai bagian dari pembangunan 

ekonomi yang harus terarah sesuai dengan tujuan untuk mewujudkan kesejahteraan 

rakyat dengan memberikan kesempatan yang sama bagi setiap warga negara untuk 

berpartisipasi dalam proses produksi serta memasarkan barang atau jasa dalam 

iklim usaha yang sehat. Pengaturan atas kesempatan yang sama bagi warga negara 

yang menjalankan roda usahanya di Indonesia wajib mengedepankan situasi 

persaingan usaha yang sehat dan wajar, sehingga tidak menciptakan pemusatan 

kekuatan ekonomi pada pelaku usaha tertentu saja. 

     Korelasi antara hukum yang mengatur akuisisi dan hukum yang 

menyeimbangkan kegiatan usaha, diatur oleh instansi yang berbeda, namun kedua 

peraturan memiliki keterkaitan dalam hubungannya perintah undang-undang, 

dimana dalam menunjang ekonomi nasional yang sehat, maka sistem peraturan 
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yang satu menunjang peraturan lain, dan kaitannya dengan aksi korporasi akuisisi 

saham perusahaan terbuka dalam pasar modal terletak pada bagaimana hukum 

tersebut dapat dijadikan landasan bagi aktifitas pasar yang wajar, efisiendan 

transparan. Hukum berfungsi sebagai penentu untuk memastikan bahwa setiap 

pihak yang turut terlibat di dalam kegiatan pasar modal tidak merugikan publik dan 

menyembunyikan informasi material. Prinsip keterbukaan ini juga berlaku bagi 

profesi hukum penunjang pasar modal, salah satunya adalah profesi notaris, yang 

turut diatur dalam menjalankan kewajibannya untuk tetap memegang  prinsip 

keterbukaan informasisesuai dengan ketentuan dan pedoman perilaku di pasar 

modal.
33

 

     Selaku profesi penunjang pasar modal, notaris wajib membantu 

mengembangkan pasar modal dan turut bertanggung jawab terhadap hal-hal yang 

berkenaan dengan kewajibannya atas akta-akta otentik yang dibuatnya. Di samping 

itu, notaris dituntut untuk senantiasa bersikap mandiri, tidak berpihak dan 

melindungi kepentingan para pihak yang bertransaksi dan investor. Notaris harus 

membekali diri dengan pengetahuan pasar modal, hal ini sangat berguna dalam 

menjalankan kewenangannya untuk membuat suatu akta otentik sesuai dengan 

ketentuan pasar modal. Notaris dalam kewenangannya membuat suatu akta harus 

tetap menjaga hal-hal yang diperbolehkan atau dilarang oleh undang-undang. 

     Kewenangan notaris dalam pembuatan akta berita acara Rapat Umum Pemegang 

Saham (RUPS), kemudian kaitannya dengan akuisisi saham perusahaan yang 

melakukan perubahan dan dituangkan dalam agenda perubahan anggaran dasar, dan 

                                                           
33

 UUPM No. 8 Tahun 1995 Pasal 66 
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anggaran dasar memuat mengenai aturan main dari perusahaan tersebut,
34

 

menyiapkan perjanjian-perjanjian dalam rangka emisi, terlebih dahulu harus 

melakukan legal audit secara menyeluruh dan memberikan pendapat hukumnya 

sesuai dengan standar pemeriksaan hukum dalam kaitannya kode etik profesi yang 

disandangnya, secara independen. Kemandirian notaris sangat dibutuhkan guna 

tetap menjaga rangkaian peraturan dan undang-undang. Peranan notaris tidak dapat 

dipisahkan sehubungan dengan aksi korporasi perusahaan yang akan go public, hal 

ini menghubungkannya dengan ketentuan dalam UUPT, dan pengaturan dalam 

bidang pasar modal sebagai profesi penunjangnya.  

     Notaris sebagai pejabat umum memiliki kewenangan untuk membuat akta 

otentik serta kewenangan lainnya
35

 dan akta notaris sebagai akta otentik yang 

dibuat dihadapan notaris dengan tatacara yang telah diatur dalam undang-undang.
36

     

Tindakan yang dituangkan dalam akta otentik atas perubahan anggaran dasar 

tertentu
37

 dan mengenai status perusahaan privat menjadi perusahaan terbuka 

maupun sebaliknya,
38

 maka perubahan anggaran dasar selain sebagaimana 

dimaksud harus dimuat atau dinyatakan dalam akta notaris dalam bahasa 

Indonesia.
39

 Ketentuan ini menegaskan, bahwa segala perbuatan hukum berkenaan 

dengan aksi korporasi dengan perubahan anggaran dasar yang dilakukan 

                                                           
34

  Mulhadi, Hukum Perusahaan, Bentuk-Bentuk Badan Usaha di Indonesia, (Bogor: Ghalia 
Indonesia, 2010), hal. 92 

35
 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris dan perubahnnya Undang-
Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris, dalam Pasal 1 ayat (1) 

36
 Ibid., Pasal 1 ayat (7) 

37
 Sentosa Sembiring, Hukum Perusahaan, Tentang Perseroan Terbatas, (Bandung: Nuansa Aulia, 
2006), hal. 28., yang kemudian menggunakan acuan dalam Undang-Undang Perseroan Terbatas 
No. 40 Tahun 2007 , Pasal 21 ayat (2) huruf  a hingga e 

38
 UUPT  No. 40 Tahun 2007, Pasal 21 ayat (2)huruf  f 

39
 Ibid., ayat (4) 
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perusahaan harus diaktakan secara otentik untuk kemudian dapat diajukan pada 

pengawas dibidang pasar modal.  

     Notaris dengan peranannya tersebut, selayaknya mempersiapkan diri dengan  

menambah (update) ilmu dan pengetahuannya agar lebih luas, hal ini berguna 

untuk menunjang tugas dan menerima tanggung jawab yang demikian besar, 

dengan mengaplikasikan perbuatan-perbuatan hukum sesuai dengan ketentuan yang 

berlaku dalam akta otentik. Perbuatan hukum dalam aksi korporasi yang 

dituangkan dalam akta harus diperiksa sesuai dengan ketentuan perundang-

undangan yang berlaku yaitu prosedur pemeriksaan hukum mengacu pada 

ketentuan:  

a. Undang-Undang Perseroan Terbatas Nomor 40 Tahun 2007; 

b. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1998, tentang Penggabungan, 

Peleburan, dan Pengambilalihan Perseroan Terbatas; 

c. Undang-Undang Pasar Modal Nomor 8 Tahun 1995; 

d. Undang-Undang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan usaha Tidak 

Sehat Nomor 5 Tahun 1999; 

e. 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; 

f. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK)/PJOK.04/2014, tentang 

Pengambilalihan Perusahaan Terbuka; 
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g. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 2/POJK.04/2013, tentang Pembelian 

Kembali Saham yang Dikeluarkan oleh Emiten atau Perusahaan Publik 

Dalam Kondisi Pasar Yang Berfluktuasi Secara Signifikan; 

h. Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha No. 11 Tahun 2010, tentang 

Konsultasi Penggabungan, Peleburan, dan Pengambilalihan Saham 

Perusahaan ; 

i. Peraturan Bapepam-LK No. Kep-412/BL/2009, tentang Transaksi Afiliasi 

dan Benturan Kepentingan Transaksi Tertentu, atas perubahan Peraturan 

Bapepam No. IX.E.1; 

j. Peraturan Bapepam-LK No. Kep-614/BL/2011, tentang Transaksi Material 

dan Perubahan Kegiatan Usaha Utama, atas perubahan dari Peraturan 

Bapepam No. IX. E.2; 

k. Peraturan Bapepam-LK No. Kep-263/BL/2011, tentang Penawaran Tender, 

atas perubahan Peraturan BapepamNo. IX.F.1; 

l. Peraturan Bapepam-LK No. Kep-264/BL/2011, tentang Pengambilalih; 

m. Perusahaan Terbuka, atas perubahan Peraturan Bapepam No. IX.H.1; 

Berdasarkan undang-undang dan peraturan-peraturan tersebut maka tugas dan 

wewenang yang dimiliki notaris selain dalam pembuatan akta otentik juga harus 

memberikan penyuluhan hukum terhadap pihak-pihak yang terlibat pada suatu 

transaksi, khususnya mengenai syarat-syarat dan ketentuan yang harus dipenuhi 

oleh seluruh pihak dalam melakukan transaksi yang akan dinotarilkan, sehingga 

hak-hak para pihak dapat dijaga dan tidak melanggar ketentuan yang berlaku.  
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     Undang-undang Pasar Modal juga mengatur selain notaris sebagai profesi 

penunjang pasar modal, maka dalam undang-undang ini juga mengatur keterkaitan 

penilai
40

 dalam perannya yang diamatkan undang-undang, guna membantu dalam 

akuisisi saham perusahaan, peranan penilai yang diwajibkan UUPM harus memiliki 

kemandiriannya dalam memberikan  penilaian yang turut diatur dalam ketentuan 

penggunaan metode yang dituangkan dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 

2/POJK.04/2013, metode yang digunakan oleh penilai independent
41

 ini 

sehubungan dengan perlindungan hukum bagi pemegang saham minoritas, dan 

kepentingan pelaku usaha tentunya.  

     Berdasarkan latar belakang tersebut penulis melakukan penulisan tesis dengan 

topik Perlindungan Hukum Dalam Melakukan Akuisisi Saham Perusahaan Terbuka 

Dari Perspektif Hukum Persaingan Usaha. Akuisisi adalah suatu cara untuk 

mencapai pertumbuhan perusahaan lebih cepat daripada harus membangun suatu 

usaha baru, akuisisi juga dilakukan sebagai motif ekonomi dalam upaya 

mendapatkan keuntungan. Faktor keuntungan yang hendak dicapai perusahaan 

tersebut tak lepas dari pengaturan yang harus ditaati oleh pelaku usaha, yaitu syarat 

sahnya akuisisi yang tunduk pada pengaturan UUPT dan berkenaan akuisisi saham 

perusahaan juga tunduk pada UUPM, dan peraturan-peraturan yang berlaku di 

pasar modal, serta pengaturan pada akuisisi saham yang mengakibatkan nilai aset 

dan/atau nilai penjualannya melebihi jumlah tertentu, serta kondisi perusahaan pada 

industri yang rentan terhadap monopoli, sehingga mendapat perhatian khusus 

                                                           
40

 UUPM Pasal 64 ayat (1) huruf b 
41

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 2/POJK.04/2013, Pasal 6 ayat (4) huruf  f 
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sehubungan dengan perlindungan persaingan usaha, sehingga hal-hal yang dapat 

terjadi dirumuskan dalam rumusan masalah. 

 

1.2 Rumusan Masalah 

     Penulisan tesis ini menyoroti mengenai pengaturan transaksi akuisisi yang 

dilakukan perusahaan terbuka dalam kategori perusahaan dalam industri yang 

rentan terhadap terjadinya monopoli, dimana akuisisi berlaku efektif dan secara 

yuridis, dalam artian telah mendapat pengesahan dari instansi terkait. Pemaparan 

dan analisis penulisan tesis ini akan mengkaji peranan hukum dalam perlindungan 

hukum bagi pemegang saham minoritas dan perlindungan hukum bagi pelaku 

usaha atas akuisisi saham perusahaan terbuka. Berdasarkan uraian latar belakang 

tersebut di atas maka yang menjadi pokok permasalahan dari penelitian dalam tesis 

ini adalah sebagai berikut:  

1) Bagaimana bentuk perlindungan hukum bagi pemegang saham minoritas atas 

akuisisi saham perusahaan terbuka? 

2) Bagaimana bentuk perlindungan hukum bagi pelaku usaha atas dibatalkannya 

akuisisi oleh KPPU?  

 

1.3 Tujuan Penulisan  

     Tujuan penulisan ini memiliki tujuan umum dan tujuan khusus yang mengacu 

pada rumusan masalah dan dijabarkan dalam tiap rumusan masalah dalam tujuan 

masing-masing. 
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1) Tujuan Umum, guna menambah pengetahuan dan meningkatkan 

pemahaman mengenai perlindungan hukum bagi pemegang saham 

minoritas dan perlindungan hukum bagi pelaku usaha pada umumnya;  

2) Tujuan Khusus, guna mengetahui dan menganalisa akuisisi pada perusahaan 

terbuka yang berhubungan dengan hak pemegang saham minoritas untuk 

dibeli kembali sahamnya oleh perusahaan, serta pengaturan dalam ranah 

persaingan usaha bagi pelaku usaha, atas risiko dibatalkannya akuisisi yang 

berlaku secara efektif yuridis oleh KPPU; 

 

1.4 Kegunaan Penulisan 

1) Manfaat Teoritis : 

Diharapkan dapat menambah sumbangan pikiran terhadap pengembangan 

hukum bisnis yang khususnya berkaitan hukum persaingan usaha. 

2) Manfaat Praktis : 

Diharapkan dapat dijadikan bahan pemikiran bagi praktisi dan pelaku usaha 

dalam menjalankan praktek persaingan usaha. 

     Guna memberikan kejelasan pada penulisan ini, maka penulisan ini dibuat dan 

disusun dengan beberapa asumsi dasar sebagai berikut: 

1) semua perusahaan yang dibicarakan dalam penulisan ini adalah perusahaan 

berbadan hukum dan kedudukannya sebagai perusahaan terbuka; 

2) semua perusahaan yang dibicarakan dan dibahas dalam penulisan ini adalah 

perusahaan yang tunduk pada seluruh ketentuan yang diatur dalam UUPT 
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dan selain diatur dalam UUPM dan peraturan-peraturan yang berlaku dalam 

pasar modal; 

3) semua perusahaan yang dibicarakan dalam penulisan ini adalah perusahaan 

yang anggaran dasarnya telah memperoleh pengesahan Menteri Hukum dan 

Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, serta telah terdaftarnya menjadi 

perusahaan terbuka; 

4) jenis akuisisi saham perusahaan yang dibicarakan dalam penulisan ini 

adalah  perusahaan pada industri yang rentan terjadinya monopoli; 

5) perusahaan yang dibicarakan dalam penulisan ini adalah perusahaan yang 

telah memenuhi syarat dalam pengaturan akuisisi saham perusahaan yang 

berakibat nilai aset dan/atau penjualannya melebihi jumlah tertentu; 

6) perusahaan pengakuisisi yang dibicarakan dalam penulisan ini adalah 

perusahaan yang bergerak dalam kegiatan usaha yang sama dan 

berkecimpung dalam pasar yang sama; 

7) pengakuisisian saham perusahaan terbuka yang dibicarakan dalam 

penulisan ini adalah secara umum tidak secara khusus, namun lebih pada 

pengaturan dalam persaingan usaha; 

8) perlindungan hukum yang dibahas dalam penulisan ini adalah perlindungan 

hukum bagi pemegang saham minoritas dalam pembelian saham kembali 

oleh perusahaan dan perlindungan hukum bagi pelaku usaha atas 

pembatalan akuisisi oleh KPPU; 
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1.5 Sistematika Penulisan 

1) BAB I : Berisikan pendahuluan, dilengkapi dengan uraian latar 

belakang permasalahan, rumusan permasalahan, tujuan 

penelitian, manfaat penelitian, sistematika penelitian. 

2) BAB II    : Berisikan mengenai tinjauan pustaka yang menjabarkan 

pengertian secara umum, pengertian dari hukum akuisisi 

pada perusahaan terbuka, tata cara akuisisi, syarat-syarat 

akuisisi, jenis-jenis akuisisi, dasar-dasar hukum yang 

menaungi akuisisi baik dalam UUPT dan UUPM, dan 

Peraturan Pemerintah, dipandang dari sudut kepentingan 

yang mendasar pada penguasaan suatu bidang usaha yang 

rentan terjadinya monopoli, larangan-larangan yang diatur 

dalam Undang-Undang Larangan Praktek Monopoli dan  

Persaingan Usaha Tidak Sehat, serta peraturan 

pelaksanaannya. 

3) BAB III             : Metode Penelitian  

4) BAB IV : Analisa Akuisisi saham perusahaan terbuka pada syarat 

sahnya akuisisi, kemudian perlunya dilakukan legal audit, 

dan menganalisa perlindungan hukum bagi pemegang 

saham minoritas dalam melaksanakan haknya untuk dibeli 

kembali sahamnya oleh perusahaan dan upaya hukum lain 

yang dapat ditempuh, serta menanalisa perlindungan 

hukum bagi pelaku usaha, dalam memenuhi ketentuan 



21 
 

yang diwajibkan undang-undang, dan upaya hukum yang 

dapat dilakukan oleh pelaku usaha atas dibatalkanya 

akuisisi.  

5) BAB V : Merupakan kesimpulan dan saran. Adapun kesimpulan dan 

saran masing-masing terdiri dari pokok masalah 1(satu) 

yaitu perlindungan hukum bagi pemegang saham 

minoritas, dan pokok masalah 2 (dua) yaitu perlindungan 

hukum bagi pelaku usaha.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




