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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Sepanjang sejarah kehidupan bernegara, negara kerap kali dihadapkan 

pada hukum besi kekuasaan yaitu power tends to corrupt, absolute power 

corrupts absolutely, seperti yang dinyatakan oleh John E.E Dalber Acton (1834-

1902) yang popular disebut Lord Acton.
1
 Negara hukum merupakan hasil dari 

pergulatan pemikiran yang panjang bahkan selama berabad-abad, tentang negara 

dan hukum, berkaitan dengan persoalan hakekat, asal mula, serta tujuan negara. 

Seperti yang diketahui konsepsi negara hukum sendiri pada dasarnya sudah lama 

menjadi bahan perbincangan para ahli hukum, mengenai konsepsi negara hukum 

sudah ada sejak zaman yunani kuno, umunya konsep negara hukum berkiblat pada 

2 sistem yakni common law system dan civil law system dalam kedua sistem ini 

diketahui menggunakan istilah yang berbeda seperti istilah rechsstaat yang mana 

paham ini lahir sebagai upaya untuk melawan kekuasaan mutlak raja atau 

pemerintah, bersifat revolusioner bertumpu pada sistem hukum kontinental yang 

disebut sebagai civil law system atau modern roman law dengan beberapa unsur 

utama yaitu 1. Jaminan perlindungan atas hak asasi manusia, 2. Adanya 

pemisahan serta pembagian kekuasaan negara guna memberikan perlindungan hak 

asasi manusia, 3. Pemerintah berdasarkan pada peraturan, 4. peradilan 

administrasi. istilah kedua yaitu pembatasan kekuasaan negara oleh paham the 

rule of law  berkembang secara revolusioner yang bertumpu pada sistem hukum 
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Anglo Saxon common law system, yang mana unsur dari rule of law sendiri adalah 

1. adanya supremasi hukum yang mana dalam hal ini kekuasaan tertinggi ada 

pada hukum, 2. persamaan kedudukan untuk setiap orang, 3. serta hak asasi 

manusia.
2
 

Indonesia sebagai negara hukum yang berdasarkan Pancasila berdiri lebih 

dari tujuh puluh tahun lamanya, secara eksplisit Undang-Undang Dasar Negara 

Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan bahwa negara Indonesia adalah 

negara berdasarakan hukum “rechtsstaat” tidak berdasarkan kekuasaan belaka 

“machtsstaat”.
3
 Konsep negara hukum pancaila bersumber pada nilai-nilai sosial 

budaya Indonesia dengan kristalisasinya adalah Pancasila sebagai Dasar Negara 

sebagaimana dinyatakan dalam Pembukaan UUD 1945 yang merupakan 

Staatsfundamentalnorm Negara Kesatuan Republik Indonesia. Penerapan prinsip 

negara hukum Indonesia didasarkan pada unsur-unsur negara hukum dalam arti 

luas, seperti adanya 1. perlindungan terhadap Hak Asasi Manusia, 2. pemisahan 

atau pembagian kekuasaan, 3. pelaksanaan kedaulatan rakyat, 4. adanya 

penyelenggaraan pemerintahan yang didasarkan pada peraturan perundang-

undangan yang berlaku serta,  5. adanya peradilan administrasi negara, sehingga 

dapat dikatakan seluruh sendi dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara 

harus didasari oleh norma-norma hukum guna menciptakan ketertiban, kedamaian 

ketentraman, kebahagiaan serta kesejahteraan dalam bermasyarakat yang mana 
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hal ini bermakna bahwa hukum dijadikan sebagai landasan dalam setiap 

penyelesaiaan masalah-masalah yang berkaitan dengan individu, masyarakat, 

maupun negara. Negara hukum merupakan negara berdasarkan atas hukum yang 

memiliki keadilan bagi warganya oleh karena itu segala kewenangan dan tindakan 

alat-alat perlengkapan negara diatur dan harus sesuai dengan hukum yang berlaku, 

guna mencerminkan keadilan bagi pergaulan hidup warganya.
4
 Aristoteles ahli 

pikir yunani berpendapat bahwa yang dimaksud dengan negara hukum adalah 

negara menempatkan hukum diatas segalanya dalam melaksanakan pemerintahan 

hal ini dilakukan untuk memberikan jaminan keadilan kepada seluruh warga 

negara, menurut aristoteles dalam suatu negara ―perintah‖ diberikan oleh pikiran 

adil yang tercermin dari kesadaran etik  guna menjadikan kehidupan masyarakat 

sebagai suatu kehidupan yang baik.
5
 Pikiran yang adil ini kemudian dikemukakan 

dalam bentuk peraturan hukum, sedangkan penguasa dalam negara hanya 

memegang hukum dan keseimbangan saja.
6
 Indonesia sebagai negara hukum 

diharapkan dapat mewujudkan terselenggaranya ketertiban dan keadilan dalam 

setiap kegiatan sosial, budaya, politik, dan ekonomi.  

Khususnya dalam bidang ekonomi, dunia usaha berdiri dengan berbagai 

aspek pendukung dibelakangnya baik yang terlibat baik langsung maupun tidak 

langsung dengan dunia usaha. Kadangkala keterkaitan tersebut tidak memberikan 

prioritas atas dunia usaha, yang pada akhirnya membuat dunia usaha harus tunduk 

                                                           
4
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Negara, Jurnal Hukum dan Pembangunan Tahun Ke-37 No.2 April-Juni, hal.305,  
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dan mengikuti rambu-rambu yang ada dan sering kali bahkan mengutamakan 

dunia usaha sehingga mengabaikan aturan-aturan yang ada.
7
 Pertumbuhan 

ekonomi di dunia usaha adakalanya tidak diimbangin dengan ―penciptaan‖ 

rambu-rambu pengawas sehingga meninggalkan rambu-rambu yang tidak jelas 

dan tidak menguntungkan pada akhirnya.
8
 Seperti kita ketahui hukum sangat 

dibutuhkan untuk mengatur kehidupan bermasyarakat di dalam segala aspeknya, 

baik itu kehidupan sosial, politik, budaya serta peranannya dalam pembangunan 

ekonomi. Dalam kegiatan ekonomi inilah hukum sangat diperlukan, karena 

sumber-sumber ekonomi yang terbatas disatu pihak dan tidak terbatasnya 

permintaan atau kebutuhan akan sumber ekonomi dilain pihak, agar dapat 

mencegah timbulnya konflik antara sesama warga dalam memperebutkan sumber-

sumber ekonomi tersebut. Jelas bahwa hukum mempunyai peranan penting dalam 

pembangunan ekonomi untuk mewujudkan kesejahteraan sosial.
9
 Hukum dituntut 

untuk terus mengikuti perkembangan bisnis dalam dunia usaha agar dapat 

merespon setiap sisi kehidupan dunia usaha, hal ini dikarenakan hukum 

mempunyai peranan penting dalam menghadapi problematika dunia usaha yang 

timbul mengingat pesatnya perkembangan dunia usaha saat ini, segala bentuk 

kegiatan usaha umumnya disertai dengan persaingan antara pelaku usaha, hal ini 

merupakan hal mutlak yang tidak dapat dihindari mengingat kegiatan ekonomi 

yang menglobal pada saat ini. Persaingan usaha merupakan mekanisme untuk 

dapat mewujudkan efisiensi dan kesejahteraan masyarakat. persiangan usaha yang 

                                                           
7
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dilakukan secara konsisten, akan menciptakan manfaat bagi masyarakat atau 

konsumen, dapat berupa pilihan produk yang bervariatif dengan harga pasar serta 

kualitas tinggi. Ataupun sebaliknya, bila persaingan dihambat oleh perilaku-

perilaku usaha tidak sehat maka akan berdampak merugikan kepada konsumen.
10

 

Ilmu ekonomi dapat memberikan gambaran yang jelas mengenai perbuatan apa 

saja yang dapat menyebabkan hambatan terhadap persaingan, mengenai apa 

manfaat yang timbul jika hambatan persaingan tersebut dihilangkan  serta 

bagaimana implementasi kebijakan persaingan dapat memperoleh manfaat. 

Terdapat kesamaan pendapat secara luas antara para ekonom dan praktisi hukum 

persaingan usaha yang menyatakan bahwa tujuan utama dari suatu kebijakan 

persaingan adalah menciptakan efisiensi dan kesejahteraan konsumen.
11

  Maka 

dari itu Pemerintah mengeluarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang 

Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat atau yang biasa 

disebut Undang-Undang Anti Monopoli, diharapkan dengan adanya UU Anti 

Monopoli ini dapat melahirkan kegiatan-kegiatan usaha yang mengedepankan 

nilai keadilan dalam bidang usaha. Secara luas tujuan dibentuknya UU Anti 

Monopoli adalah untuk memangkas praktek monopoli dan persaingan usaha tidak 

sehat yang ada di Indonesia, UU Anti Monopoli menghimbau pelaku usaha dalam 

melakukan keharmonisan antara kepentingan pelaku usaha dan kepentingan 
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6 
 

umum. Pasal 3 UU Anti Monopoli menjelaskan tujuan dibentuknya UU ini, yaitu 

sebagai berikut:
12

 

a. Menjaga kepentingan umum dan meningkatkan efisiensi ekonomi 

nasional sebagai salah satu upaya untuk meningkatkan kesejahteraan 

rakyat; 

b. Mewujudkan iklim usaha yang kondusif melalui pengaturan 

persaingan usaha yang sehat sehingga menjamin adanya kepastian 

kesempatan berusaha yang sama bagi pelaku usaha besar, pelaku usaha 

menengan, dan pelaku usaha kecil; 

c. Mencegah praktek monopoli dan tau persaingan usaha tidak sehat yang 

ditimbulkan oleh pelaku usaha; dan 

d. Terciptanya efektivitas dan efisiensi dalam kegiatan usaha 

 

Tujuan UU Anti Monopoli diatas akan tercapai jika segala bentuk praktek 

monopoli dan persaingan usaha tidak sehat dapat dicegah. Dalam hal ini yang 

dilindungin oleh hukum persaingan usaha adalah proses persaingan itu sendiri 

agar dapat berjalan tanpa adanya kecurangan. Untuk itu UU Anti Monopoli 

melarang segala bentuk tindakan dan perjanjian tertentu yang anti persaingan.
13

 

Lahirnya UU Anti Monopoli menciptakan jaminan kepastian hukum  serta 

perlindungan yang sama kepada setiap pelaku usaha dalam melakukan kegiatan 

usaha, hal ini merupakan bentuk upaya pencegahan guna membatasi usaha-usaha 

pelaku usaha untuk melakukan praktik monopoli dan persaingan usaha tidak 

sehat, disisi lain UU Anti Monopoli diperlukan sebagai penentu garis pembatas 

antara pelaksanaan kebebasan bagi pelaku usaha dengan penyalahgunaan 

kebebasannya itu, sekaligus sebagai sarana dalam pencapaian demokrasi ekonomi 

guna memberikan peluang yang sama kepada seluruh pelaku usaha agar dapat ikut 
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 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan 

Usaha Tidak Sehat Pasal 3. 
13

 Kurnia Toha, 2002,  Impilikasi UU No. 5 Tahun 1999 terhadap Hukum Acara Pidana, 

Journal Hukum Bisnis, Vol.19, hal.2,  http://lontar.ui.ac.id/file?file=digital/20334176-T32563-

Rizki%20Afriadi%20Wibowo.pdf, diakses pada 1 Oktober 2019. 
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serta dalam proses produksi barang dan jasa dengan iklim usaha yang sehat, 

kondusif, dan kompetitif, serta untuk menjaga keseimbangan kepentingan antara 

pelaku usaha dengan kepentingan masyarakat sebagi konsumen, hal ini sebagai 

upaya untuk menjaga keharmonisan kepentingan antara pelaku usaha dengan 

masyarakat itu sendiri. Dengan begitu akan memberi daya tarik kepada penanam 

modal baik dalam negeri maupun asing untuk menanamkan modalnya ke 

Indonesia. 

Perkembangan persaingan usaha saat ini mengalami peningkatan yang 

begitu signifikan, dan  tentunya ini merupakan suatu hal yang baik jika dilakukan 

menurut  cara-cara yang sehat, benar dan sesuai dengan aturan hukum yang 

berlaku. Hukum persaingan usaha di Indonesia diatur dalam Undang-undang 

Nomor 5 tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha 

Tidak Sehat (UU Anti Monopoli),  Pasal 1 angka 2 UU Anti Monopoli 

mendefinisikan praktek monopoli sebagai berikut:
14

 

―Praktek monopoli adalah pemusatan kekuatan ekonomi oleh satu atau 

lebih pelaku usaha yang mengakibatkan dikuasainya produksi dan/atau 

pemasaran atas barang dan/atau jasa tertentu sehinga menimbulkan 

persaingan usaha tidak sehat dan dapat  merugikan kepentingan umum‖ 

 

Pasal 1angka 6 UU Anti Monopoli mendefinisikan persaingan usaha tidak sehat 

sebagai berikut:
15

 

―Persaingan usaha tidak sahat adala persaingan antar pelaku usaha dalam 

menjalankan kegiatan produksi dan/atau pemasaram barang dan/atau jasa 

yang dilakukan dengan cara tidak jujur atau melawan hukum atau 

menghambat persaingan usaha‖ 
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 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Prektek Monopoli dan Persaingan 
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8 
 

 

 

Perusahaan menurut Abdul Kadir Muhammad dalam bukunya Pengantar 

Hukum Perusahaan di Indonesia secara singkat menyatakan bahwa perusahaan 

adalah tempat terjadinya kegiatan produksi dan berkumpulnya faktor produksi 

sebagai dasar laba. Indonesia mengenal beberapa klasifikasi perusahaan seperti 

Perusahaan Perseorangan, Perusahaan Persekutuan, perusahaan swasta, serta 

perusahaan negara atau yang biasa disebut BUMN,  perusahaan-perusahaan 

tersebut dapat berbadan berbadan hukum maupun tidak berbadan hukum. 

Perusahaan tidak berbadan hukum diantaranya adalah Persekutuan Perdata, Firma, 

CV. Sedangkan perusahaan yang berbadan hukum seperti Koperasi, Perusahaan 

Perseroan (Persero) dan Perseroan Terbatas (PT), namun dalam melakukan 

pengebangan usahanya Perseroan Terbatas adalah bentuk perusahaan berbadan 

hukum yang cukup banyak melakukan kegiatan usaha perusahaan nya dalam 

berbagai macam bentuk. Mengenai Perseroan Terbatas diatur secara khusus dalam 

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan terbatas, yang dalam 

Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tersebut menyebutkan 

bahwa:
16

 

―Perseroan terbatas, yang selanjutnya disebut perseroan, adalah badan 

hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan 

perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang 

seluruhnya terbagi dalam saham dan memuhi persyaratan yang ditetapkan 

dalam undang-undang ini serta peraturan pelaksananya‖ 

 

Perusahaan mempunyai peranan yang cukup besar atau dapat dikatakan 

mempunyai peranan strategis dalam kegiatan usaha dalam bidang ekonomi untuk 
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 Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas Pasal 1 angka 1 
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itu agar dapat mempertahankan terus bersaing dan mempertahankan 

eksistensinya, perusahaan dapat melakukan penggabungan, peleburan, atau 

pengambilalihan. Secara umum tujuan dilakukannya penggabungan, peleburan 

badan usaha atau pengambilalihan saham perusahaan yaitu untuk meningkatkan 

sinergi perusahaan yang lebih baik, yang dapat dilakukan dengan cara yaitu:
17

 

1. Meningkatkan Konsentrasi Pasar 

Dengan dilakukannya penggabungan, peleburan badan usaha, atau 

pengambilalihan pangsa pasar cenderung lebih terkonsentrasi. 

2. Meningkatkan Efisiensi 

Penggabungan, peleburan badan usaha, atau pengambilalihan saham 

perusahaan dapat meningkatkan efisiensi dalam pemasaran dan 

penghematan overhead cost, disisi lain dapat mengurangi pesaing di 

pasar bersangkutan. 

3. Inovasi Baru 

Perusahan menjadi lebih besar sehingga dengan mudah dapat 

melakukan riset serta pengembangan perusahaan secara canggih, 

dengan demikian dapat mendorong timbulnya suatu inovasi baru 

dalam pengasilkan produk dari perusahaan bersangkutan. 

4. Sarana Alih Teknologi 

Apabila salah satu perusahaan memiliki pengalaman dan teknologi 

yang canggih maka perusahaan lainnya dapat memperoleh manfaat 

dari hal tersebut sehingga dapat dikatakan bahwa penggabungan, 
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 Munir Fuady, Hukum tentang Akuisisi, Take Over dan LBO, Cet. 1 (Bandung: PT. Citra 
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peleburan badan usaha, atau pengambilalihan saham perusahaan 

merupakan sarana pengalihan teknologi 

5. Memperoleh akses Internasional 

Hal ini dapat terjadi apabila penggabungan, peleburan badan usaha, 

atau pengambilalihan saham perusahaan dilakukan dengan suatu 

perusahaan asing, sehingga pangsa pasar dari perussahaan asing 

tersebut dapat diakses. 

6. Meningkatkan Daya Saing 

Dikarenakan penggabungan, peleburan badan usaha, atau 

pengambilalihan saham perusahaan dapat meningkatkan efisiensi dan 

inovasi perusahaan, maka hal ini dapat memberikan nilai tambah untuk 

daya saing perusahaan itu sendiri. 

 Penggabungan atau dengan kata lain dapat disebut merger yang secara 

luas dipahami sebagai proses penggabungan dua perusahaan atau lebih menjadi 

satu perusahaan
18

. Setelah merger dilakukan, maka seluruh aktiva dan pasiva 

perseroan yang menggabungkan diri beralih karena hukum kepada perseroan yang 

menerima merger, pemegang saham perseroan yang menggabungkan diri karena 

hukum menjadi pemegang saham. perseroan yang menerima merger serta 

perseroan yang menggabungkan diri akan berakhir karena hukum (tanpa adanya 

liquidasi) sejak tanggal merger mulai berlaku. Yang dimaksud dengan Peleburan 

atau konsolidasi suatu perbuatan hukum yang dilakukan oleh dua perseroan atau 

lebih untuk meleburkan diri dengan cara mendirikan satu perseroan baru yang 
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 Arie Siswanto, Hukum Persaingan Usaha, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2002), hal.32 
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karena hukum memperoleh aktiva dan pasiva  dari perseroan yang meleburkan 

diri dan status badan hukum perseroan yang meleburkan diri berakhir karena 

hukum
19

. Sedangkan yang dimaksud dengan pengambilalihan saham atau yang 

biasa disebut akuisisi adalah perbuatan hukum yang dilakukan oleh badan hukum 

atau orang perseorangan untuk mengambilalih saham perseroan yang 

mengakibatkan beralihnya pengendalian atas perseroan itu
20

. Tidak jarang pelaku 

usaha memandang mengambilalih saham perusahaan lain merupakan suatu cara 

yang efiesien pada masa ini, 
21

 Dengan adanya pengambilalihan saham para 

pelaku usaha atau kelompok usaha dapat meningkatkan sinergi usaha, 

meningkatkan efisiensi, serta memperluas pangsa pasar, dan memperoleh 

pendapatan yang tinggi dalam waktu yang relatif singkat.  

Pengambilalihan saham merupakan alat yang sah dan legal bagi pelaku 

usaha atau kelompok usaha untuk menyingkirkan pesaingnya dan/atau 

menguraingi persaingan. Meskipun pengembilalihan saham merupakan perbuatan 

hukum yang legal dan dapat memberikan keuntungan finansial yang besar bagi 

perusahaan akan tetapi apabila tidak dikontrol dapat menimbulkan dampak negatif 

apabila pengambilalihan saham tersebut bertujuan untuk mewujudkan atau 

meningkatkan kekuatan pasar (market power). Dengan kata lain pada dasarnya 

sepanjang pengambilalihan saham yang dilakukan tidak mengakibakan praktek 

monopoli dan/atau persaingan usaha tidak sehat, dan atau posisi dominan, maka 

pengambilalihan saham tersebut sah untuk dilakukan. Kenyataannya setelah 

berlakunya UU Anti Monopoli masih terdapat celah-celah lain yang digunakan 

                                                           
19

 Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, Pasal 1 angka 10.  
20

 Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, Pasal 1 angka 12. 
21

 Susanti Adi Nugroho, Op.Cit., hal. 441. 
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oleh oknum pelaku usaha untuk melancarkan kegiatan usahanya dengan cara yang 

bertentangan dengan UU Anti Moonopoli. Maka dikarenakan pengambilalihan 

saham merupakan salah satu tindakan yang dapat mengakibatkan terjadinya 

praktik monopoli dan/atau persaingan usaha tidak sehat untuk itu UU Anti 

Monopoli melarang Pelaku Usaha untuk melakukan Penggabungan, Peleburan 

dan Pengambilalihan saham yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek 

monopoli dan persaingan usaha tidak sehat sebagaimana diatur dalam Pasal 28 

UU Anti Monopoli yang menyatakan sebagai berikut:
22

 

(1) Pelaku usaha dilarang melakukan penggabungan atau peleburan badan 

usaha yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau 

persaingan usaha tidak sehat. 

(2) Pelaku usaha dilarang melakukan pengambilalihan saham perusahaan 

lain apabila tindakan tersebut dapat mengakibatkan terjadinya praktek 

monopoli dan atau persaingan usaha tidak sahat. 

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai penggabungan atau peleburan badan 

usaha yang dimaksud dalam ayat (1), dan ketentuan mengenai 

pengambilalihan saham perusahaan sebagaimana dimaksud ayat (2) 

pasal ini, diatur dalam Peraturan Pemerintah 

 

KPPU melakukan kontrol terhadap kegiatan  penggabungan, peleburan 

dan atau pengambilalihan saham dengan cara mewajibkan pelaku usaha yang 

telah melakukan penggabungan, peleburan dan atau pengambilalihan untuk 

melakukan pemberitahuan kepada KPPU hal ini sesuai dengan yang diamanatkan 

dalam UU Anti Monopoli Pasal 29 yang menyatakan:
23

 

(1) Penggabungan atau peleburan badan usaha, atau pengambilalihan 

saham sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 yang berakibat nilai 

asset dan atau nilai penjualannya melebihi jumlah tertentu, wajib 

memberitahukan kepada Komisi, selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) 

                                                           
22

 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Prektek Monopoli dan Persaingan 

Usaha tidak Sehat, Pasal 28. 
23

 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Prektek Monopoli dan Persaingan 

Usaha tidak Sehat, Pasal 29. 
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hari sejak tanggal penggabungan, peleburan atau pengambilalihan 

tersebut. 

(2) Ketentuan tentang penetapan nilai asset dan atau nilai penjualan serta 

tata cara pemberitahuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur 

dalam Peraturan Pemerintah 

 

Pasal 29 ayat (1) UU Anti Monopoli menentukan bahwa penggabungan atau 

peleburan atau pengambilalihan saham perusahaan yang nilai aset dan/atau 

penjualannya yang melebihi nilai tertentu wajib dilaporkan kepada Komisi 

Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) dalam jangka waktu paling lambat 30 hari 

kerja setelah pengambilalihan saham dinyatakan efektif. Terkait uraian tersebut, 

ada 2 jenis pemberitahuan kepada KPPU yaitu Pra Notifikasi dan Pasca 

Notifikasi.
24

 Meskipun telah diatur didalam UU Anti Monopoli, namun Pasal 29 

UU Anti Monopoli mengamanatkan Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2010 

untuk mengatur lebih lanjut mengenai penggabungan, peleburan atau 

pengambilalihan saham, hal ini sangat berperan penting untuk memberikan 

jaminan kepastian hukum bagi para pelaku usaha, sebagai upaya penciptaan iklim 

dunia usaha secara sehat dan tidak menimbulkan praktek monopoli dan atau 

persaingan usaha tidak sehat, mengingat arus globalisasi dan liberalisasi 

perekonomian yang begitu pesat.  

Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2010 tentang Penggabungan, 

Peleburan Badan usaha dan Pengambilalihan saham perusahaan mengartikan 

Pengambilalihan adalah sebagai suatu perbuatan hukum yang dilakukan oleh 

Pelaku Usaha untuk mengambilalih saham badan usaha yang mengakibatkan 

                                                           
24

 Fajar Pembudy, Perubahan Sistem Pengawasan Penggabungan, Peleburan, 

Pengambilalihan Saham Perusahaan Dari Post-Notification Ke Pre-Notification 

https://www.academia.edu/9195744/PERUBAHAN_SISTEM_PENGAWASAN_PENGABBUN

GAN_PELEBURAN_PENGAMBILALIHAN_SAHAM_PERUSAHAAN_DARI_POST-

NOTIFICATION_KE_PRE-NOTIFICATION. Diakses pada 9 Oktober 2019 

https://www.academia.edu/9195744/PERUBAHAN_SISTEM_PENGAWASAN_PENGABBUNGAN_PELEBURAN_PENGAMBILALIHAN_SAHAM_PERUSAHAAN_DARI_POST-NOTIFICATION_KE_PRE-NOTIFICATION
https://www.academia.edu/9195744/PERUBAHAN_SISTEM_PENGAWASAN_PENGABBUNGAN_PELEBURAN_PENGAMBILALIHAN_SAHAM_PERUSAHAAN_DARI_POST-NOTIFICATION_KE_PRE-NOTIFICATION
https://www.academia.edu/9195744/PERUBAHAN_SISTEM_PENGAWASAN_PENGABBUNGAN_PELEBURAN_PENGAMBILALIHAN_SAHAM_PERUSAHAAN_DARI_POST-NOTIFICATION_KE_PRE-NOTIFICATION
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beralihnya pengendalian atas badan usaha tersebut, dalam hal pengambilalihan 

saham perusahaan lain mengakibatkan nilai aset/atau nilai penjualan nya melebihi 

nilai tertentu maka wajib diberitahukan secara tertulis kepada Komisi. Peraturan 

Pemerintah Nomor 57 Tahun 2010 menyediakan fasilitas bagi pelaku usaha untuk 

dapat melakukan konsultasi terkait atas rencana perusahaan untuk melakukan 

pengambilalihan saham perusahaan, konsultasi tersebut dapat dilakukan secara 

tertulis maupun lisan. konsultasi merupakan permohonan saran, bimbingan dan 

atau pendapat tertulis yang diajukan oleh pelaku usaha kepada Komisi atas 

rencana pengambilalihan sama sebelum pengambilalihan saham tersebut berlaku 

efektif secara yuridis.
25

 Sebelum melakukan konsultasi pelaku usaha harus 

memperhatikan syarat dan tata cara konsultasi serta pemberitahuan yang telah 

diatur oleh KPUU, fasilitas konsultasi yang diberikan kepada pelaku usaha 

diharapkan dapat meminimalkan resiko kerugian yang mungkin dialami oleh 

pelaku usaha tersebut jika ternyata pengambilalihan saham yang dilakukan 

menyebabkan praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat. Apabila 

hal tersebut terjadi maka komisi akan melakukan pembatalan terhadap 

pengambilalihan saham tersebut dan tentu saja akan merugikan pelaku usaha 

tersebut. Konsultasi dapat diajukan kepada komisi apabila batasan nilai 

pengambilalihan memenuhi ketentuan yang dimuat dalam Pasal 5 Ayat 2 PP 57 

Tahun 2010. Pelaku usaha yang terlambat melakukan pemberitahuan atas 

penggabungan, peleburan, atau pengambilalihan saham kepada KPPU akan 

dikenakan sanksi administratif berupa denda keterlambatan sebagaimana diatur 

                                                           
25

 Rachmadi Usman, Hukum Persaingan Usaha di Indonesia, (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), 

hal. 654. 
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dalam Pasal 47 ayat (2) huruf e dan huruf g UU Anti Monopoli yang berbunyi 

sebagai berikut:
26

 

(1) Komisi berwenang menjatuhkan sanksi berupa tindakan administratif 

terhadap pelaku usaha yang melanggar ketentuan Undang-undang ini. 

(2) Tindakan administratif sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat 

berupa: 

a. Penetapan pembatalan perjanjian sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 4 sampai dengan Pasal 13, Pasal 15 dan Pasal 16; dan atau 

b. Perintah kepada pelaku usaha untuk menghentikan integrasi 

vertikal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14; dan atau 

c. Perintah kepada pelaku usaha untuk menghentikan kegiatan yang 

terbukti menimbulkan praktek monopoli dan atau menyebabkan 

persaingan usaha tidak sehat dan atau merugikan masyarakat; dan 

atau 

d. Perintah kepada pelaku usaha untuk menghentikan penyalahgunaan 

posisi dominan; dan atau 

e. Penetapan pembatalan atas penggabungan atau peleburan badan 

usahan dan pengambilalihan saham sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 28; dan atau 

f. Penetapan pembayaran ganti rugi; dan atau 

g. Pengenaan denda serendah-rendahnya Rp. 1000.000.000,00 (satu 

miliar rupiah) dan setinggi-tingginya Rp. 25.000.000.000,00 (dua 

puluh lima miliar rupiah) 

 

Dan diatur lebih lanjut dalam Pasal 6 Peraturan Pemerintah nomor 57 Tahun 2010 

yang menyatakan sebagai berikut: 

―Dalam hal Pelaku Usaha tidak menyampaikan pemberitahuan tertulis 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) dan ayat (3), Pelaku Usaha 

dikenakan sanksi berupa denda administratif sebesar Rp1.000.000.000,00 

(satu miliar rupiah) untuk setiap hari keterlambatan, dengan ketentuan 

denda administratif secara keseluruhan paling tinggi sebesar 

Rp25.000.000.000,00 (dua puluh lima miliar rupiah).‖ 

 

Praktiknya walaupun secara eksplisit telah diatur dalam UU Anti 

Monopoli dan Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2010 mengenai besaran 

denda yang dijatuhkan bagi pelaku usaha yang terlambat melakukan 

                                                           
26

 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Prektek Monopoli dan Persaingan 

Usaha tidak Sehat, Pasal 47. 
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pemberitahuan pengambilalihan saham kepada KPPU, faktanya dalam pemberian 

sanksi administratif tersebut KPPU kerap memberikan keringanan denda yang 

berbeda-beda kepada setiap Pelaku Usaha sehingga hal ini menimbulkan 

ketidakpastian hukum dalam penegakan hukum persaingan usaha.  

Perlu kita ketahui bahwa masih banyak pelaku usaha yang melakukan 

pelanggaran terhadap Pasal 29 UU Anti Monopoli hal ini timbul karena kelalaian 

pelaku usaha dalam memenuhi kewajibannya untuk melakukan pemberintahuan 

kepada Komisi Pengawas Persaingan Usaha. Hal ini dapat dilihat dari data KPPU 

terkait dengan kasus dugaan pelanggaran terhadap Pasal 29 UU Anti Monopoli 

pertanggal 9 september 2019 dari 17 kasus berjalan, 12 diantaranya adalah 

mengenai dugaan pelanggaran Pasal 29 UU Anti Monopoli.
27

 

Seperti dalam kasus keterlambatan pemberitahuan pengambilalihan saham 

PT. Multi Makanan Permai oleh PT. Japfa Comfeed Indonesia, Tbk dan 

Keterlambatan Pemberitahuan Pengambialihan Saham PT. Mutiara Mitra 

Bersama oleh PT. Nirvana Property. Dalam pengambilalihan saham PT. Multi 

Makanan Permai oleh PT. Japfa Comfeed Indonesia, Tbk Nilai penjualan dan/atau 

nilai asset gabungan dari badan usaha yang diambilalih dan badan usaha yang 

mengambilalih adalah sebesar Rp. 15.730.944.307.983 untuk nilai aset. 

Sedangkan nilai penjualan gabungan dari badan usaha yang mengambilalih dan 

diambilalih adalah sebesar Rp 24.465.957.909.837.
28

 nilai aset tersebut telah 

melebihi threshold sebesar Rp 2.500.000.000.000 sebagaimana diatur dalam 

                                                           
27

KPPU, Perkara Berjalan, http://www.kppu.go.id/id/perkara-berjalan/ diakses pada 16 

Oktober 2019 
28

Putusan KPPU, 2018 www.kppu.go.id/docs/Putusan/2017/Putusan_06-KPPU-M-

2017_Up25092018.pdf, diakses pada 19 Agustus 2019 

http://www.kppu.go.id/id/perkara-berjalan/
http://www.kppu.go.id/docs/Putusan/2017/Putusan_06-KPPU-M-2017_Up25092018.pdf
http://www.kppu.go.id/docs/Putusan/2017/Putusan_06-KPPU-M-2017_Up25092018.pdf
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Peraturan Pemerintah Nomor 57 Pasal 5 ayat 2, dengan demikian terbukti nilai 

aset gabungan dari badan usaha yang mengambilalih dan diambilalih telah 

memenuhi jumlah tertentu untuk melakukan kewajiban pemberitahuan kepada 

KPPU seperti yang diatur dalam Pasal 29 ayat (1) UU Anti Monopoli yang 

menyatakan “Pemberitahuan pengambilalihan saham dilakukan paling lambat 30 

hari  kerja sejak pengambilalihan telah berlaku efektif secara yuridis‖. Berkaitan 

dengan hal tersebut berdasarkan surat Direktorat Jendral Administrasi Hukum 

Umum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: 

AHU-AH.01.03-0928464 perihal perubahan data perseroan PT. Multi Makanan 

Permai, Pengambilalihan saham yang dilakukan oleh PT. Japfa Comfeed 

Indonesia, Tbk berlaku efektif secara yuridis pada tanggal 27 April 2015, oleh 

karena itu PT. Japfa Comfeed Indonesia, Tbk harus melaporkan kepada KPPU 

mengenai pengambilalihan saham PT. Multi Makanan Permai selambat-

lambatnya pada tanggal 10 Juni 2015. Namun PT. Japfa Comfeed Indonesia, Tbk 

baru melakukan pemberitahuan pada tanggal 19 September 2016. Berdasarkan 

fakta tersebut diatas terbukti bahwa PT. Japfa Comfeed Indonesia, Tbk telah 

melanggar Pasal 29 Anti Monopoli jo Pasal 5 PP No. 57 tahun 2010 karena telah 

terlambat melakukan pemberitahuan Pengambilalihan saham kepada KPPU 

selama 310 hari kerja. Atas keterlambatan tersebut majelis menjatuhkan sanksi 

kepada PT. Japfa Comfeed Indonesia, Tbk denda sebesar Rp 3.750.000.000.00 

(Tiga Milyar Tujuh Ratus Lima Puluh Juta Rupiah)
29

.  

                                                           
29

 KPPU, PRESS REALES,  http://www.kppu.go.id/id/blog/2018/09/kppu-putus-perkara-no-06-

kppu-m-2017/, diakses pada 19 Agustus 2019 

http://www.kppu.go.id/id/blog/2018/09/kppu-putus-perkara-no-06-kppu-m-2017/
http://www.kppu.go.id/id/blog/2018/09/kppu-putus-perkara-no-06-kppu-m-2017/
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Pengambilalihan saham PT. Mutiara Mitra Bersama yang dilakukan oleh 

PT. Nirvana Property dengan nilai aset dan/atau penjualan PT. Nirvana Property 

dan PT. Mutiara Mitra Bersama setelah pengambilalihan saham adalah sebesar Rp 

3.037.200.775.668,00 untuk nilai aset dan Rp 245.385.905.043.00 untuk nilai 

penjualan, dengan demikian pengambilalihan yang dilakukan PT. Nirvana 

Property terhadap PT. Mutiara Mitra Bersama telah mengakibatkan nilai aset 

dan/atau penjualan dari gabungan kedua perusahaan mencapai pada nilai 

tertentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat 2 Peraturan pemerintah 

Nomor 57 Tahun 2010 tentang Penggabungan atau Peleburan dan 

Pengambilalihan Saham Perusahaan yang dapat mengakibatkan terjadinya Praktik 

Monopoli dan/atau Persaingan Usaha Tidak Sehat. dengan terpenuhi nya nilai 

tertentu sebagaimana dimaksud dalam PP 57 setelah pengambilalihan dilakukan 

maka PT. Nirvana Property wajib melakukan pemberitahuan sebagaimana diatur 

dalam Pasal 29 ayat (1) UU Anti Monopoli. pengambilalihan saham PT. Mutiara 

Mitra Bersama oleh PT. Nirvana Property telah berlaku efektif sejak tanggal 29 

Desember 2015. dan kemudian baru melakukan pemberitahuan pengambilalihan 

sama PT. Mutiara Mitra Bersama pada tanggal 7 Oktober 2016 dimana 

seharusnya PT. Nirvana Property melakukan pemberitahuan tersebut selambat-

lambatnya tanggal 10 Februari 2016
 30

, PT. Nirvana Property melakukan 

keterlambatan pemberitahuan pengambilalihan saham selama 161 Hari kerja. 

berdasarkan fakta-fakta, penilaian analisa dan kesimpulan maka Majelis Komisi 

                                                           
30

KPPU, Putusan Komisi Pengawas Persaingan usaha Nomor 08/KPPU-M/2017 diakses dari 

http://putusan.kppu.go.id/simper/_lib/file/doc/Putusan_08-KPPU-M-2017_Up16032018.pdf , 

diakses pada 20 Agustus 2019. 

http://putusan.kppu.go.id/simper/_lib/file/doc/Putusan_08-KPPU-M-2017_Up16032018.pdf
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memutuskan menghukum PT. Nirvana Property untuk membayar denda sebesar 

Rp 1.000.000.000,00 (Satu Milyar Rupiah)
31

.  

Pengambilalihan saham PT.  Iforte Solusi Infotek oleh PT. Profesional 

Telekomunikasi Indonesia dengan penjualan dan/atau nilai asset gabungan dari 

badan usaha yang diambilalih dan badan usaha yang mengambilalih adalah 

sebesar Rp. 4.069.850.500.259,00 untuk nilai penjualan dan Rp. 

16.608.887.063.715,00 untuk nilai asset, dengan melihat jumlah besaran nilai 

asset dan nilai penjualan gabungan dari perusahaan yang mengambilalih dan 

diambilalih maka kita ketahui bahwa PT. Profesional Telekomunikasi Indonesia 

telah mencapai batasan nilai tertentu yang wajib dilaporkan kepada KPPU 

sebagaimana diatur dalam Pasal 5 ayat 2 Peraturan pemerintah Nomor 57 Tahun 

2010 tentang Penggabungan atau Peleburan dan Pengambilalihan Saham 

Perusahaan yang dapat mengakibatkan terjadinya Praktik Monopoli dan/atau 

Persaingan Usaha Tidak Sehat, dengan demikian PT. Profesional Telekomunikasi 

Indonesia wajib melakukan pemberitahuan kepada KPPU dalam jangka waktu 30 

hari sejak pengambilalihan tersebut dinyatakan efektif secara yuridis sebagaimana 

diamanatkan dalam Pasal 29 UU Anti Monopoli. Berdasarkan Surat Kementerian 

Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor: AHU-AH.01.03-0947440 perihal 

perubahan data perseroan, pengambilalihan saham PT. Iforte Solusi Infotek oleh 

PT. Profesional Telekomunikasi Indonesia telah efektif secara yuridis pada 

tanggal 01 Juli 2015 sehingga PT. Profesional Telekomunikasi Indonesia wajib 

melakukan pemberitahuan pengambilalihan saham tersebut kepada selambat-

                                                           
31

KPPU, 2018, Majelis Komisi Putuskan Perkara Merger, 

http://www.kppu.go.id/id/blog/2018/02/, diakses pada 20 Agustus 2019 

http://www.kppu.go.id/id/blog/2018/02/
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lambatnya yaitu pada tanggal 18 Agustus 2015, namun pada pelaksanaan nya PT. 

Profesional Telekomunikasi Indonesia baru melakukan pemberitahuan kepada 

KPPU pada tanggal 10 Desember 2015 hal ini dapat dilihat berdasarkan pada 

formulir pelaporan Akusisi Saham dengan Nomor Register A13615. Dengan 

demikian PT. Profesional Telekomunikasi Indonesia terbukti telah melakukan 

keterlambatan atas pemberitahuan pengambilalihan saham tersebut selama 79 hari 

kerja. berdasarkan fakta-fakta, penilaian analisa dan kesimpulan maka Majelis 

Komisi memutuskan menghukum PT. Profesional Telekomunikasi Indonesia 

untuk membayar denda sebesar Rp 1.100.000.000,00 (Satu Milyar Seratus Juta 

Rupiah)
32

. 

Melihat fakta di atas menunjukan bahwa masih terdapat pelaku usaha yang 

lalai dan  belum menyadari akan pentingnya untuk melakukan pemberitahuan 

pengambilalihan saham kepada KPPU. yang dapat berdampak negatif bagi 

pesaing lainnya di pasar bersangkutan serta berdampak pada konsumen. Selain itu 

dapat berdampak pada pelaku usaha yang melakukan pengambilalihan saham, 

apabila ternyata pengambilalihan saham yang dilakukan menyebabkan terjadinya 

Praktik Monopoli dan/atau Persaingan Usaha Tidak Sehat, pelaku usaha yang 

melakukan pengambilalihan saham akan mengalami kerugian yang mana dapat 

disebabkan apabila KPPU melakukan pembatalan atas pengambialihan saham 

yang telah dilakukan.  

 

                                                           
32

KPPU, Putusan Komisi Pengawas Persaingan usaha Nomor: 05 KPPU-M/2017 diakses pada 

1 Oktober 2019 
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Berkaitan dengan hal tersebut di atas penulis tertarik untuk melakukan 

“KAJIAN YURIDIS PEMBERIAN SANKSI ADMINISTRATIF BERUPA 

DENDA ATAS KETERLAMBATAN PEMBERITAHUAN 

PENGAMBILALIHAN SAHAM PERUSAHAAN” 

 

1.2  Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka akan dikemukakan Pokok 

Permasalahan sebagai berikut: 

1. Bagaimana Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2010 mengatur 

mengenai sanksi administratif berupa denda atas keterlambatan 

pemberitahuan pengambilalihan saham perusahaan?? 

2. Bagaimana implementasi sanksi administratif berupa denda atas 

keterlambatan pemberitahuan pengambilalihan saham perusahaan 

dalam Putusan Komisi Pengawa Persaingan Usaha? 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

1. Untuk menganalisis bagaimana Peraturan Pemerintah Nomor 57 

Tahun 2010 mengatur sanksi administratif berupa denda atas 

keterlambatan pemberitahuan pengambilalihan saham perusahaan. 

2. Untuk menganalisis kesesuaian implementasi pemberian denda 

keterlambatan pemberitahuan pengambilalihan saham dalam putusan 

komisi pengawas persaingan usaha dengan peraturan-peraturan Hukum 

Persaingan Usaha terkait. 
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1.4 Manfaat Penelitian 

1.4.1 Manfaat Teoritis 

Secara teoritis, pembahasan-pembahasan masalah-masalah yang telah 

dirumuskan diharapkan dapat memberikan kontribusi pemikiran, pemahaman 

serta pandangan terhadap kelebihan dan kekurangan pengaturan mengenai 

pemberian keringanan denda keterlambatan pengambilalihan saham dan 

implementasinya dalam dunia usaha. Serta untuk melengkapi materi-materi 

yang diberikan dalam matakuliah ilmu hukum persaingan usaha dan juga 

sebagai referensi dalam pengembangan ilmu hukum khususnya Hukum 

Persaingan usaha. 

1.4.2 Manfaat Praktis. 

Penulisan ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pengetahuan 

bagi para pihak dalam mengambil langkah-langkah yang diperlukan yang 

berkaitan dengan pengambilalihan saham dan  pemberitahuan kepada KPPU. 

1.4.3 Manfaat Bagi Masyarakat. 

Penulisan ini diharapkan dapat memberikan informasi kepada 

masyarakat terutama bagi yang melakukan kegiatan usaha. 
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1.5  Sistematika Penulisan 

  Untuk memudahkan penulisan tesis ini, maka akan diberikan gambaran 

secara ringkas mengenai uraian dari bab ke bab yang berkaitan satu dengan yang 

lain. Adapun sistematika penulisan tesis ini; 

BAB I :  PENDAHULUAN 

   Dalam Bab I ini menguraikan mengenai Latar Belakang, 

Permasalahan, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, serta 

Sistematik Penulisan berkaitan dengan permasalahan yang 

akan dibahas dalam penelitian ini. 

 

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA 

   Dalam Bab II ini akan menjelaskan  tinjauan pustaka yang 

berisi konsep-konsep yang akan digunakan dalam 

membahasan permasalahan yang telah dirumuskan 

sebelumnya. Konsep tersebut berupa teori-teori dan 

peraturan dasar mengenai pemberitahuan pengambilalihan 

saham, konsep tentang keterlambatan pemberitahuan 

pengambilalihan saham, pemberian keringanan denda 

keterlambatan pemberitahuan pengambialihan saham serta 

implementasi peraturan dalam dunia usaha secara nyata. 

 

 

 



 
 

24 
 

BAB III :   METODE PENELITIAN 

   Dalam Bab III  ini menjelaskan tentang metode penelitian 

berupa pengertian penelitian, jenis penelitian, tipe 

penelitian, pendekatan masalah, metode pengumpulan data, 

metode pengelolaan data, dan analisi data dalam penelitian 

ini. 

 

BAB IV :   HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

  Pada Bab IV ini penulis akan mengemukakan analisa 

yuridis mengenai pengaturan pemberian keringanan denda 

atas keterlambatan pemberitahuan pengambilalihan saham 

dan kesesuaian implementasi pengaturan dengan keadaan 

nyata dalam dunia usaha. 

 

BAB V :   KESIMPULAN DAN SARAN 

Bab ini merupakan bagian akhir dari seluruh kegiatan 

penulis, yang berisi kesimpulan dan saran mengenai 

Analisa Yuridis Atas Indikator Pemberian Keringanan 

Denda Keterlambatan Pemberitahuan Pengambilalihan 

Saham Yang Menimbulkan Ketidak Pastiian Hukum dalam 

Hukum Persaingan Usaha. 

 

 

 




