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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1. Latar Belakang  

Di Indonesia, latar belakang langsung dari penyusunan undang-undang 

antimonopoli adalah perjanjian yang dilakukan antara Dana Moneter Internasional 

(IMF) dengan Pemerintah Republik Indonesia pada tanggal 15 Januari 1998. 

Dalam perjanjian tersebut, IMF menyetujui pemberian bantuan keuangan kepada 

Negara Republik Indonesia sebesar US$ 43 miliar yang bertujuan untuk 

mengatasai krisis ekonomi, akan tetapi dengan syarat Indonesia melaksanakan 

reformasi ekonomi dan hukum ekonomi tertentu. Hal ini menyebabkan 

diperlukannya undang-undang antimonopoli. Akan tetapi perjanjian dengan IMF 

tersebut bukan merupakan satu-satunya alasan penyusunan undang-undang 

tersebut.1 

Sejak 1989, telah terjadi diskusi intensif di Indonesia mengenai perlunya 

perundang-undangan antimonopoli. Reformasi sistem ekonomi yang luas dan 

khususnya kebijakan regulasi yang dilakukan sejak tahun 1980, dalam jangka 

waktu 10 tahun telah menimbulkan situasi yang dianggap sangat kritis. Timbul 

konglomerat pelaku usaha yang dikuasai oleh keluarga atau partai tertentu, dan 

konglomerat tersebut dikatakan menyingkirkan pelaku usaha kecil dan menengah 

melalui praktik usaha yang kasar serta berusaha untuk mempengaruhi semaksimal 

mungkin penyusunan undang-undang serta pasar keuangan. Kalangan 

                                                            
1 Andi Fahmi Lubis, dkk., Hukum Persaingan Usaha, Buku Teks, Edisi Kedua (Jakarta: Komisi 

Pengawas Persaingan Usaha dan Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit 
(GIZ) GmbH, Agustus 2017), hlm. 33. 
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konglomerat tersebut malahan diberikan perlindungan undang-undang, contohnya 

adanya kartel semen, kaca, kayu, kertas serta penetapan harga semen, gula dan 

beras, penentuan akses masuk ke pasar untuk kayu dan kendaraan bermotor, 

lisensi istimewa untuk cengkeh dan tepung terigu, pajak, pabean dan kredit dalam 

sektor industri pesawat dan mobil.2 

Indonesia sendiri baru memiliki aturan hukum dalam bidang persaingan, 

setelah atas inisiatif DPR disusun RUU Larangan Praktik Monopoli dan 

Persaingan Usaha Tidak Sehat. RUU tersebut akhirnya disetujui dalam Sidang 

Paripurna DPR pada tanggal 18 Februari 1999, dalam hal ini pemerintah diwakili 

oleh Menteri Perindustrian dan Perdagangan Rahardi Ramelan. Setelah seluruh 

prosedur legislasi terpenuhi, akhirnya Undang-Undang tentang Larangan Praktik 

Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat ditandatangani oleh Presiden B.J. 

Habibie dan diundangkan pada tanggal 5 Maret 1999 serta berlaku satu tahun 

setelah diundangkan. Berlakunya Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 tentang 

Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (UU No. 5 Tahun 

1999) sebagai tindak lanjut hasil Sidang Istimewa MPR-RI yang digariskan dalam 

Ketetapan MPR-RI No. X/MPR/1998 tentang Pokok-Pokok Reformasi 

Pembangunan dalam Rangka Penyelamatan dan Normalisasi Kehidupan Nasional, 

maka Indonesia memasuki babak baru pengorganisasian ekonomi yang 

berorientasi pasar.3 

Sebelum UU No. 5 Tahun 1999 disusun, hukum yang mengatur tentang 

persaingan usaha di Indonesia tersebar secara sporadis dalam berbagai peraturan. 

Apabila ditelusuri sejarah perundang-undangan di Indonesia, dapat ditemukan 

                                                            
2 Ibid. 
3 Ibid, hlm. 34. 



3 
 

beberapa perundang-undangan yang pada prinsipnya dapat menjadi dasar 

ketentuan hukum larangan praktik persaingan curang (unfair competition) dan 

monopoli dalam perekonomian. Namun perundang-undangan dimaksud bersifat 

parsial dan dalam kenyataannya juga kurang mendukung pelaksanaan iklim 

persaingan usaha yang sehat. Perundang-undangan yang ada sebelum lahirnya UU 

No. 5 Tahun 1999, mengatur secara selintas saja ketentuan yang berkaitan dengan 

persaingan usaha yang sehat, yaitu diantaranya:4 

a. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer) 

Kerap dikemukakan bahwa kerugian yang diderita oleh pelaku usaha dari 

persaingan yang tidak sehat, sepanjang kerugian tersebut bersifat perdata dari 

persaingannya maka digunakan ketentuan dalam Pasal 1365 KUHPerdata.5  

b. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) 

Pada KUHP dapat dijumpai sebuah pasal yang melarang berbagai pihak 

untuk melakukan perdagangan curang, perbuatan curang dalam perdagangan 

atau persaingan curang. Pasal dimaksud adalah Pasal 382 bis. 

c. UU No. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria 

(UUPA) 

Secara tersurat UUPA telah melarang dan mencegah monopoli di bidang 

pertanahan. Ketentuan dalam Pasal 13 ayat (2) UUPA menetapkan, bahwa 

pemerintah mencegah adanya usaha-usaha dalam lapangan agraria dari 

organisasi-organisasi dan perseorangan yang bersifat monopoli swasta. 

 

                                                            
4 Rachmadi Usman, Hukum Persaingan Usaha Di Indonesia, (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), hlm. 

24. 
5 Hikmahanto Juwana, Ningrum Natasya Sirait, Ayudha D. Prayoga, dkk., Sekilas Tentang Hukum 

Persaingan dan UU No. 5 Tahun 1999, Jurnal Magister Hukum Volume 1 Nomor 1, (Jakarta: 
Fakultas Hukum Universitas Indonesia, September 1999), hlm. 34. 
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d. UU No. 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian 

Pada UU No. 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian terdapat ketentuan yang 

bermaksud mencegah perbuatan monopoli dan persaingan tidak sehat antara 

perusahaan-perusahaan yang melakukan kegiatan industri, sehingga tidak 

merugikan masyarakat, yang ditetapkan dalam ketentuan Pasal 7 ayat (2) dan 

ayat (3). 

e. UU No. 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas (UUPT) 

UUPT juga mengatur tentang persaingan curang dalam perdagangan ini 

secara simpel, yaitu ketika mengatur mengenai perusahaan yang merger, 

akuisisi, dan konsolidasi. Seperti telah diketahui bersama bahwa tindakan-

tindakan berupa merger, akuisisi, dan konsolidasi sangat rentan terhadap 

munculnya tindakan monopoli atau penumpukan kekuasaan yang besar dalam 

satu atau beberapa tangan. Oleh karena itu, UUPT mengaturnya dalam 

ketentuan Pasal 104 ayat (1).6 Sekarang UUPT No. 1 Tahun 1995 telah 

diganti dengan UU No. 40 Tahun 2007 dan Pasal 104 telah berubah menjadi 

Pasal 126 ayat (1). 

f. UU No. 9 Tahun 1995 tentang Usaha Kecil 

Persoalan mengenai persaingan usaha di kalangan usaha kecil ternyata juga 

diatur dalam UU No. 9 Tahun 1995 tentang Usaha Kecil. Pengaturannya 

dapat dijumpai pada bab keempat mengenai iklim usaha, yang secara detail 

dijabarkan lebih lanjut dalam ketentuan Pasal 8. 

UU No. 5 Tahun 1999 disusun berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang 

Dasar Tahun 1945 (UUD 1945), serta berasaskan kepada demokrasi ekonomi 

                                                            
6 Munir Fuady, Hukum Tentang Merger, (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 1999), hlm. 44. 
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dengan memperhatikan keseimbangan antara kepentingan pelaku usaha dan 

kepentingan umum dengan tujuan untuk menjaga kepentingan umum dan 

melindungi konsumen; menumbuhkan iklim usaha yang kondusif melalui 

terciptanya persaingan usaha yang sehat, dan menjamin kepastian kesempatan 

berusaha yang sama bagi setiap orang; mencegah praktik-praktik monopoli dan 

atau persaingan usaha tidak sehat yang ditimbulkan pelaku usaha; serta 

menciptakan efektivitas dan efisiensi dalam kegiatan usaha dalam rangka 

meningkatkan efisiensi ekonomi nasional sebagai salah satu upaya meningkatkan 

kesejahteraan rakyat.7 Dengan demikian,  dapat dikatakan UU No. 5 Tahun 1999, 

bertujuan untuk menciptakan iklim usaha yang sehat dan wajar sehingga para 

pengusaha dalam berusaha bersaing secara sehat dan wajar serta tidak akan terjadi 

lagi struktur pasar yang monopolistik dan berbagai struktur pasar yang distortif 

yang merugikan masyarakat banyak.8 

Dengan demikian secara yuridis konstitusional, kebijakan dan pengaturan 

hukum persaingan usaha didasarkan kepada ketentuan dalam Pasal 33 UUD 1945, 

yang kemudian dijabarkan lebih lanjut dalam beberapa Ketetapan MPR(S) yang 

pada dasarnya mengamanatkan tidak pada tempatnya adanya monopoli yang 

merugikan masyarakat dan persaingan usaha yang tidak sehat. Karena itu 

berdasarkan ketentuan Pasal 33 UUD 1945, sudah seharusnya negara ikut serta 

atau campur tangan dalam mengatur struktur pasar melalui pelbagai peraturan 

perundang-undangan (regulasi), sehingga dapat menciptakan keseimbangan 

kepentingan antara pelaku usaha dan kepentingan umum.9 

                                                            
7 Penjelasan Umum, UU No. 5 Tahun 1999. 
8 Rachmadi Usman, Op.Cit., hlm. 61. 
9 Rachmadi Usman, Op.Cit.,  hlm. 62-63. 
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Secara filosofis ketentuan UU No. 5 Tahun 1999 dapat menciptakan suatu 

keadilan, baik bagi pelaku usaha, dunia usaha, serta konsumen sebagai bagian dari 

masyarakat. Disamping mampu memberi rasa keadilan, UU No. 5 Tahun 1999 

secara sosiologis sangat bermanfaat bagi kepentingan serta perkembangan 

perekonomian negara karena undang-undang tersebut mampu menjawab 

tantangan, serta keinginan masyarakat secara luas yang sebetulnya sudah merasa 

jenuh dengan praktik monopoli yang dilakukan oleh sekelompok kecil pelaku 

usaha yang dekat dengan penguasa orde baru pada waktu itu.10 

UU No. 5 Tahun 1999 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 ekonomi pasar 

yang wajar.11 Selain itu UU No. 5 Tahun 1999 juga dimaksudkan untuk mencegah 

timbulnya pemusatan kekuatan ekonomi pada pelaku usaha tertentu yang dapat 

menghalangi persaingan usaha yang sehat dan wajar.12 

Maksud dan tujuan dari UU No. 5 Tahun 1999 tersebut dituangkan dalam 

pasal-pasal yang mengatur bentuk-bentuk perjanjian yang dilarang, kegiatan yang 

dilarang dan penyalahgunaan posisi dominan, yang di dalamnya termasuk merger, 

yang dapat menimbulkan praktik monopoli dan persaingan usaha yang tidak sehat.  

Pelaku usaha sebagai subjek ekonomi senantiasa berupaya untuk 

memaksimalkan keuntungan dalam menjalankan kegiatan usahanya (maximizing 

profit). Memaksimalkan keuntungan akan diupayakan oleh pelaku usaha dengan 

                                                            
10  L. Budi Kagramanto,  Mengenal Hukum Persaingan Usaha: Berdasarkan Undang-Undang 

Nomor 5 Tahun 1999, (Surabaya: Laros, 2008), hlm. 81. 
11   Bagian menimbang butir b, UU No. 5 Tahun 1999.   
12   Bagian menimbang butir c, UU No. 5 Tahun 1999.  
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berbagai cara, dan salah satu cara yang dapat ditempuh oleh pelaku usaha adalah 

dengan metode merger dan akuisisi (selanjutnya akan disebut ‘merger’13, kecuali 

disebutkan lain). Peningkatan keuntungan diharapkan dapat terjadi karena secara 

teori, merger dapat menciptakan efisiensi sehingga mampu mengurangi biaya 

produksi perusahaan hasil merger.14 

Selain untuk alasan efisiensi, merger juga merupakan salah satu bentuk 

pelaku usaha untuk keluar dari pasar atau bagi pelaku usaha kecil jika dianggap 

tidak ada lagi yang dapat dilakukan untuk meneruskan usahanya. Sehingga merger 

juga dapat menjadi salah satu jalan keluar jika pelaku usaha mengalami kesulitan 

likuiditas, sehingga kreditor, pemilik, dan karyawan dapat terlindungi dari 

kepailitan.15 Merger juga menjadi jalan keluar bagi pelaku usaha dalam memenuhi 

peraturan pemerintah apabila masih ingin bertahan dalam pasar.16 

Ketentuan mengenai merger dalam kaitannya dengan persaingan usaha 

yang tidak sehat telah diatur dalam UU No. 5 Tahun 1999 dalam Pasal 28 yang 

berbunyi: 

1) Pelaku usaha dilarang melakukan penggabungan atau peleburan badan 
usaha yang dapat mengakibatkan terjadinya praktik monopoli dan atau 
persaingan usaha tidak sehat.  

2) Pelaku usaha dilarang melakukan pengambilalihan saham perusahaan 
lain apabila tindakan tersebut dapat mengakibatkan terjadinya praktik 
monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat.  

                                                            
13   Penggunaan Istilah, Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha No. 2 Tahun 2013, hlm. 5. 

Sebuah transaksi dianggap masuk dalam kegiatan merger apabila esensi dari merger telah 
terpenuhi. Esensi yang dimaksud dijelaskan dalam Peraturan Komisi Pengawas Persaingan 
Usaha No. 2 Tahun 2013, yaitu: 
a. terciptanya konsentrasi kendali dari beberapa pelaku usaha yang sebelumnya independen 

kepada satu pelaku usaha atau satu kelompok pelaku usaha; atau 
b. beralihnya suatu kendali dari satu pelaku usaha kepada pelaku usaha lainnya yang 

sebelumnya masing-masing independen sehingga menciptakan konsentrasi pengendalian 
atau konsentrasi pasar. 

14   Andi Fahmi Lubis, dkk., Op.Cit., hlm. 266. 
15   Alison Jones and Brenda Sufrin, EC Competition Law, Text, Cases, and Materials, (New York: 

Oxford University Press, 2004), hlm. 848-849.   
16   Andi Fahmi Lubis, dkk., Op.Cit., hlm. 266. 
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3) Ketentuan lebih lanjut mengenai penggabungan atau peleburan badan 
usaha yang dilarang sebagaimana dimaksud ayat (1), dan ketentuan 
mengenai pengambilalihan saham perusahaan sebagaimana dimaksud 
dalam ayat (2), diatur dalam Peraturan Pemerintah. 

 
Dan juga di dalam Pasal 29 yang berbunyi:   

 
1) Penggabungan atau peleburan badan usaha, atau pengambilalihan 

saham sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 yang berakibat nilai 
aset dan atau nilai penjualannya melebihi jumlah tertentu, wajib 
diberitahukan kepada KPPU, selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari 
sejak tanggal penggabungan, peleburan atau pengambilalihan tersebut.  

2) Ketentuan tentang penetapan nilai aset dan atau nilai penjualan serta 
tata cara pemberitahuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), diatur 
dalam Peraturan Pemerintah. 
 

Sejalan dengan UU No. 5 Tahun 1999, UUPT dalam Pasal 126 ayat (1) 

butir c, telah mengatur bahwa merger atau pemisahan wajib memperhatikan 

kepentingan masyarakat dan persaingan sehat dalam melakukan usaha.17 

Membahas mengenai persaingan usaha tidak akan bisa tanpa membahas 

mengenai merger, karena merger dapat berpengaruh terhadap persaingan yang 

terjadi dalam suatu pasar. Selain itu larangan-larangan praktik monopoli dan 

persaingan usaha tidak sehat yang diakibatkan oleh perjanjian maupun kegiatan 

yang diatur dalam UU No. 5 Tahun 1999 akan mudah untuk disimpangi melalui 

merger. Dengan bahasa lain, merger menjadi alat yang sah dan legal bagi pelaku 

usaha untuk menyingkirkan pesaingnya dan atau mengurangi persaingan karena 

walaupun pada dasarnya merger merupakan perbuatan hukum yang legal, tetapi 

merger akan menjadi ilegal manakala transaksi tersebut menimbulkan dampak-

dampak negatif.18 

                                                            
17  Penjelasan Pasal 126 ayat (1) butir c, UU No. 40 Tahun 2007, berbunyi: “Selanjutnya, dalam 

Penggabungan, Peleburan, Pengambilalihan, atau Pemisahan harus juga dicegah kemungkinan 
terjadinya monopoli atau monopsoni dalam berbagai bentuk yang merugikan masyarakat”. 

18   Andi Fahmi Lubis, dkk., Op.Cit., hlm. 269. 
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Akibat dari merger yang paling utama adalah menyebabkan berpindahnya 

kepemilikan dan kendali terhadap aset perusahaan, termasuk aset fisik dan 

intangibles aset (misalnya reputasi perusahaan, reputasi produk). Di sisi lain, 

merger juga dapat meningkatkan efisiensi bagi perusahaan dan lebih luas lagi, 

bagi perekonomian. Bukti empiris dari kegiatan merger adalah keuntungan dan 

nilai saham. Selain dari itu merger dapat meningkatkan profit (atau kemampuan 

untuk meningkatkan profit) dengan jalan efisiensi, dan juga kekuatan pasar yang 

dimilikinya.19  

Kebanyakan, merger tidak menyebabkan dampak yang serius pada 

meningkatnya kekuatan pasar. Tetapi, pada beberapa kasus yang aktual, 

ditemukan terdapat dampak serius pada kondisi persaingan sebagai akibat dari 

merger. Jika tidak terdapat alat yang dapat mengendalikan merger, maka tidak 

dapat diragukan lagi, pastilah aktivitas merger akan tumbuh dengan begitu pesat.20  

Pengaturan merger di dalam peraturan perundang-undangan merupakan 

suatu bentuk pencegahan (dan atau penanggulangan) kegiatan merger yang dapat 

mengurangi persaingan. Merger, sangat erat kaitannya dengan potensi terjadinya 

praktik monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat, karena pada dasarnya 

esensi dari merger adalah adanya pertambahan nilai dari perusahaan-perusahaan 

yang melakukan merger.21  

Pengaturan pasal mengenai merger dalam UU No. 5 Tahun 1999 dapat 

dikatakan sebagai sebuah lex imperfecta karena baru dapat diimplementasikan 

setelah pemerintah menerbitkan Peraturan Pemerintah  yang disyaratkan oleh 

                                                            
19  Ibid, hlm. 270. 
20  Ibid. 
21  Ibid. 
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Pasal 28 ayat (3) dan Pasal 29 ayat (2).22 Pada tahun 2010, pemerintah telah 

menerbitkan Peraturan Pemerintah No. 57 Tahun 2010 tentang Penggabungan 

Atau Peleburan Badan Usaha Dan Pengambilalihan Saham Perusahaan Yang 

Dapat Mengakibatkan Terjadinya Praktik Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak 

Sehat (PP No. 57 Tahun 2010) yang disyaratkan oleh Pasal 28 dan pasal 29. Sejak 

saat itu, larangan tersebut sudah dapat dilaksanakan.  

Sebagaimana telah disampaikan sebelumnya, kegiatan merger dapat 

menjadi propersaingan, namun juga dapat menjadi antipersaingan apabila tidak 

ada kontrol dari otoritas persaingan usaha. Keberadaan merger di dalam dunia 

usaha seharusnya membawa pengaruh yang cukup positif bagi perusahaan yang 

gagal dari segi operasional. Namun, pada praktiknya, kegiatan merger banyak 

disalahgunakan oleh pelaku usaha yang bermaksud untuk mengekspansi pasarnya. 

Selain itu sering kali juga timbul benturan antara kepentingan merger dengan 

alasan efisiensi dan permasalahan persaingan usaha. Pelaku usaha akan selalu 

mempergunakan alasan efisensi sebagai landasan merger, sementara itu otoritas 

persaingan usaha akan lebih melihat kepada permasalahan persaingan usahanya 

terlebih dahulu. Merger yang mengarah kepada antipersaingan adalah merger 

yang dikhawatirkan oleh hukum persaingan. Karena secara langsung maupun 

tidak langsung, merger dapat membawa pengaruh yang relatif besar terhadap 

kondisi persaingan di pasar yang bersangkutan.23  

Pada kondisi di mana terdapat dua atau lebih perusahaan bergabung, maka 

pangsa pasar kedua perusahaan yang bergabung tersebut akan bersatu dan 

membentuk gabungan pangsa pasar yang lebih besar. Inilah yang menjadi fokus 
                                                            
22  Knud Hansen, et al., Undang-Undang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha 

Tidak Sehat, (Katalis-Publishing-Media Services, 2002), hlm. 357. 
23  Andi Fahmi Lubis, dkk., Op.Cit., hlm. 283. 
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dari hukum persaingan. Merger dapat menimbulkan atau bahkan memperkuat 

market power dengan meningkatkan konsentrasi pada produk relevan dan pasar 

geografis. Peningkatan market power ini dapat memperbesar kemampuan mereka 

untuk berkoordinasi baik secara implisit maupun eksplisit.24 

Terkait merger, pada tanggal 20 Februari 2018, KPPU menetapkan bahwa 

PT Plaza Indonesia Realty, Tbk terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar 

Pasal 29 UU No. 5 Tahun 1999 juncto Pasal 5 PP No. 57 Tahun 2010.25 

Perkara ini terkait dengan adanya dugaan keterlambatan pemberitahuan 

pengambilalihan saham perusahaan PT Citra Asri Property oleh PT Plaza 

Indonesia Realty, Tbk, dimana pengambilalihan saham PT Citra Asri Property 

oleh PT Plaza Indonesia Realty, Tbk telah berlaku efektif secara yuridis sejak 

tanggal 4 November 2014, sedangkan PT Plaza Indonesia Realty, Tbk baru 

melakukan pemberitahuan secara tertulis kepada KPPU terkait pengambilalihan 

saham perusahaan PT Citra Asri Property tersebut pada tanggal 13 Mei 2016. 

Berdasarkan penghitungan hari kalender, pemberitahuan pengambilalihan saham 

perusahaan PT Citra Asri Property tersebut, harus dilaporkan oleh PT Plaza 

Indonesia Realty, Tbk kepada KPPU pada tanggal 15 Desember 2014. Dengan 

demikian terjadi keterlambatan pemberitahuan yang dilakukan oleh PT Plaza 

Indonesia Realty, Tbk  selama 345 (tiga ratus empat puluh lima) hari kerja. 

Dari proses pemeriksaan diketahui bahwa nilai aset gabungan hasil 

pengambilalihan saham antara PT Plaza Indonesia Realty, Tbk dengan PT Citra 

Asri Property per 31 Desember 2013 adalah sebesar Rp4.136.476.330.320,00 

                                                            
24  Debra J. Pearlstein, et al. (ed.), Antitrust Law Developments, Fifth ed., Volume I, (American 

Bar Association, 2002), hlm. 317-319.   
25  Komisi Pengawas Persaingan Usaha, Majelis Komisi Putus Bersalah pada Perkara Akuisisi, 

diakses dari   http://www.kppu.go.id/id/blog/2018/02/majelis-komisi-putus-bersalah-pada-
perkara-akuisisi/, pada tanggal 9 April 2018  pukul 18.00 WIB. 
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(empat triliun seratus tiga puluh enam miliar empat ratus tujuh puluh enam juta 

tiga ratus tiga puluh ribu tiga ratus dua puluh rupiah). KPPU menyimpulkan 

bahwa nilai aset PT Plaza Indonesia Realty, Tbk melebihi jumlah tertentu 

sebagaimana diatur dalam Pasal 5 ayat (2) PP No. 57 Tahun 2010 dan PT Plaza 

Indonesia Realty, Tbk diwajibkan menyampaikan pemberitahuan secara tertulis 

kepada KPPU.  

Berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, KPPU kemudian memutuskan 

bahwa PT Plaza Indonesia Realty, Tbk terbukti secara sah dan meyakinkan 

melanggar Pasal 29 UU No. 5 Tahun 1999 juncto Pasal 5 PP No. 57 Tahun 2010 

dan menjatuhi hukuman denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah). 

Berdasarkan latar belakang tersebut di atas, penulis sebagai calon Notaris 

tertarik untuk menganalisis lebih jauh mengenai pengambilalihan (akuisisi) saham 

perusahaan dari perspektif hukum persaingan usaha. Untuk keperluan tersebut, 

penulis akan membahasnya dalam tesis yang diberi judul “Pengambilalihan 

(Akuisisi) Saham Perusahaan Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 5 Tahun 

1999 Tentang Larangan Praktik Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak 

Sehat (Studi Kasus: Perkara Nomor 02/KPPU-M/2017)”. 

Putusan Perkara Nomor 02/KKPU-M/2017 tersebut di atas baru diunggah 

oleh KPPU pada tanggal 12 Maret 2018 meskipun perkara ini sudah diputuskan 

oleh KPPU sejak 20 Februari 2018, dan dari hasil pencarian penulis, belum ada 

penelitian terhadap kasus tersebut oleh peneliti lain. Penulis memastikan bahwa 

penelitian dalam tesis ini adalah murni hasil karya penulis sendiri. 
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1.2. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang di atas, agar pembahasan masalah dapat 

terarah, maka penulis membatasi ruang lingkup rumusan masalah sebagai berikut: 

a. Bagaimana pengambilalihan (akuisisi) saham perusahaan PT Citra Asri 

Property oleh PT Plaza Indonesia Realty, Tbk ditinjau dari Pasal 28 dan Pasal 

29 UU No. 5 Tahun 1999? 

b. Bagaimana peran notaris dalam pengambilalihan (akuisisi) saham perusahaan 

PT Citra Asri Property oleh PT Plaza Indonesia Realty, Tbk? 

 

1.3. Tujuan Penelitian 

a. Untuk menganalisis (1) apakah ada praktik monopoli dan atau persaingan 

usaha tidak sehat yang diakibatkan pengambilalihan (akuisisi) saham 

perusahaan PT Citra Asri Property oleh PT Plaza Indonesia Realty, Tbk, (2) 

apakah pengambilalihan  (akuisisi) saham perusahaan PT Citra Asri Property 

oleh PT Plaza Indonesia Realty, Tbk tersebut memenuhi ketentuan jumlah 

tertentu yang mewajibkan PT Plaza Indonesia Realty, Tbk menyampaikan 

pemberitahuan secara tertulis kepada KPPU, dan (3) apakah PT Plaza 

Indonesia Realty, Tbk terlambat dalam menyampaikan pemberitahuannya 

kepada KPPU. 

b. Untuk menganalisis peran notaris dalam pengambilalihan (akuisisi) saham 

perusahaan PT Citra Asri Property oleh PT Plaza Indonesia Realty, Tbk. 

 

1.4. Manfaat Penelitian 

a. Manfaat Teoritis  
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 Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat secara teoritis, sekurang-

kurangnya dapat bermanfaat bagi perkembangan ilmu hukum di Indonesia, 

khususnya hukum perdata yang berkaitan dengan hukum persaingan usaha. 

b. Manfaat Praktis  

1) Bagi Penulis  

 Menambah wawasan penulis sebagai calon Notaris dalam memahami 

hukum persaingan usaha khususnya ketentuan mengenai 

pengambilalihan (akuisisi) saham perusahaan. 

2) Bagi Masyarakat 

 Dapat menjadi bahan bacaan yang bermanfaat. 

3) Bagi Peneliti Berikutnya   

 Dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan atau dikembangkan lebih 

lanjut, serta referensi terhadap penelitian yang sejenis. 

 

1.5. Sistematika Penulisan 

Untuk lebih memudahkan pembahasan di dalam penyusunan tesis ini, 

maka penulisan tesis ini dibagi menjadi lima bab sebagai berikut: 

Bab I  Pendahuluan, dalam bab ini akan dijelaskan: Latar Belakang, Rumusan 

Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian dan Sistematika 

Penulisan. 

Bab II  Tinjauan Pustaka, dalam bab ini akan dijelaskan: Konsep Hukum 

Persaingan Usaha Di Indonesia, Kerangka Umum UU No. 5 Tahun 

1999, Merger Dalam Perspektif Hukum Persaingan Usaha, dan Peran 

Notaris Dalam Merger. 
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Bab III  Metode Penelitian, dalam bab ini akan dijelaskan: Jenis Penelitian, 

Jenis Data, Prosedur Perolehan Data, Metode Pendekatan dan Analisis 

Data yang digunakan dalam penulisan tesis ini. 

Bab IV     Analisis dan Pembahasan, dalam bab ini akan dianalisis: (1) 

pengambilalihan (akuisisi) saham perusahaan PT Citra Asri Property 

oleh PT Plaza Indonesia Realty, Tbk ditinjau dari Pasal 28 dan Pasal 29 

UU No. 5 Tahun 1999, dan (2) peran notaris dalam pengambilalihan 

(akuisisi) saham perusahaan PT Citra Asri Property oleh PT Plaza 

Indonesia Realty, Tbk 

Bab V Kesimpulan dan Saran.  




