
BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1. Latar Belakang 

Salah satu cara yang dapat ditempuh penjual untuk memperbesar 

penguasaannya dalam pasar adalah dengan merger. Dalam pembahasan 

persaingan, umumnya menggunakan istilah merger sebagai penyatuan permanen 

dari perusahaan-perusahaan yang sebelumnya terpisah. Disini tidak dipersoalkan 

apakah kemudian hanya salah satu perusahaan saja yang masih beroperasi ataupun 

keduanya. Juga tidak menjadi masalah apakah perusahaan-perusahaan yang 

merger kemudian menggabungkan seluruh kegiatan perusahaan atau sekedar 

meneruskan kegiatan masing-masing persuahaan secara lebih mandiri. Istilah 

merger dalam hukum persaingan juga tidak begitu mempersoalkan apakah merger 

tersebut dilakukan dengan saling menukar saham ataupun pengambilalihan 

kekayaan antara perusahaan yang satu dengan yang lainnya. Dengan kata lain, 

merger disini dapat meliputi penggabungan, pengambilalihan, peleburan, 

penyatuan, atau bentuk-bentuk penyatuan lainnya. Intinya adalah bahwa 

penyatuan tersebut mengganti lembaga pengambil keputusan independen dengan 

suatu kesatuan sistem pengawasan, baik yang dijalankan ataupun yang tidak.1 

1 Areeda dan Kaplow.,op.cit.hal 793. Dikutip dari Ayudha D. Prayoga et.al., Persaingan Usaha dan 
Hukum Yang Mengaturnya di Indonesia : Partnership for Business Competition, hal 27 

ADLN Perpustakaan Universitas Airlangga

Skripsi PENGAMBILALIHAN SAHAM PT ANDALAN SATRIA LESTARI OLEH  
PT BUMI KENCANA EKA SEJAHTERA DIKAITKAN DENGAN PERSAINGAN USAHA TIDAK SEHAT

EDO RAHARDIAN



 Istilah merger di Belanda dapat mencakup merger saham, merger aset, dan 

merger yuridis.2 Dalam praktek, bentuk konsentrasi seperti merger saham dan 

merger aset akan dibuktikan sebagai pengambilalihan terhadap suatu perusahaan 

oleh perusahaan lainnya. Merger saham (atau juga disebut akuisisi saham) 

menunjukan pada akuisisi baik melalui penawaran umum atau private palcement, 

terhadap 50% atau lebih saham, atau sedemikian sehingga kepentingan suatu 

perusahaan melakukan pengendalian perusahaan lainnya. 3  Dari segi yurudis, 

pengambilalihan saham secara umum lebih rumit dibandingkan dengan 

pengambilalihan aset (tanpa atau berikut hutang-hutangnya) dari pada akuisisi 

terhadap seluruh aset (tanpa atau berikut hutang-hutangnya) dari perseroan atau 

perusahaan. Cara peralihan aset ini tentunya dapat bermacam-macam tergantung 

dari jenis asetnya. Misalnya ada yang harus dibuat didepan notaris dan tergantung 

dari jenis asetnya. Misalnya ada yang harus dibuat depan notaris dan atau 

diberitahukan kepada kreditur. Pada merger dalam penegertian yuridis, 

perusahaan yang diambil alih secara otomatis dipindah, dengan sarana hukum, 

kepada perusahaan yang eksis tersebut. 

 Perusahaan yang melakukan merger akan selalu mengatakan kepada 

masyarakat bahwa dasar utama yang menjadi alasan pengambilalihan tersebut 

adalah untuk meningkatkan efisiensi. Dengan adanya efisiensi maka harga bisa 

diturunkan dan kualitas pelayanan dapat ditingkatkan. Menurut ilmu ekonomi, 

sampai dengan titik tertentu, peningkatan skala usaha akan semakin menurunkan 

2Bredgade 3, Advokaterne, at.all., Merger Control in The EEC.,A survey of Europa Competition 
Laws prepared by the Burssels offices, Kluwer Law and Taxation Publishers, London., 1988., hal 
125. Dikutip dari Ayudha D. Prayoga et.al., op.cit, hal 28 
3Ayudha D. Prayoga et,al., loc.cit 
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biaya produksi rata-rata. Akan tetapi, dilihat dari segi penguasaan pasar 

,pengambilalihan tersebut juga dapat memperbesar pernguasaan pasar. Sehingga 

kekuatan monopoli perusahaan yang bergabung tersebut juga akan semakin besar. 

Di negara yang memiliki Undang-undang anti monopoli yang sudah relatif mapan 

setiap merger harus dilaporkan dan dikaji sebelum merger tersebut dilakukan. 

Salah satu aspek yang ditekankan pada pengkajian merger ini adalah, apakah 

efisiensi hanya dapat dicapai apabila merger dilakukan atau hanya melalui merger. 

Jika ternyata efisiensi dapat dilakukan tanpa melalui merger maka alasan merger 

untuk efisiensi dapat dianggap hanya merupakan kedok untuk meningkatkan 

penguasaan pasar dan menciptakan hambatan bagi iklim persaingan. 

Selain itu merger juga menjadi salah satu bentuk pelaku usaha untuk 

keluar dari pasar atau bagi pelaku usaha untuk keluar dari pasar atau bagi pelaku 

usaha kecil jika pelaku usaha tersebut menganggap tidak ada yang dapat 

dilakukan lagi untuk meneruskan usahanya sehingga dapat terlindungi dari 

kepailitan. Melalui merger ini juga perusahaan yang kelebihan dana dapat mencari 

usaha untuk menggunakan dananya di perusahaan lain yang sulit berkembang 

karena tidak mampu bersaing karena manajemen yang kurang teratur. Biasanya 

merger ini ditempuh oleh perusahaan-perusahaan besar untuk meningkatkan 

efisinsi dan kinerja perusahaan. 

Pada umumnya, orang membagi merger berdasarkan hubungan pasar dari 

pihak-pihak yang melakukan merger, yakni merger horizontal, merger vertikal, 

dan merger konglomerat. 
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Merger Horizontal 

Merger horizontal terjadi apabila dua perusahaan yang memiliki lini usaha 

yang sama bergabung atau apabila perusahaan-perusahaan yang bersaing di 

industri yang sama melakukan merger. 4Merger Horizontal dapat menimbulkan 

tiga masalah. Pertama, hilangnya persaingan antar perusahaan-perusahaan yang 

melakukan merger yang jika pangsa pasarnya besar akan menjadi signifikan. 

Kedua, penyatuan dari kegiatan perusahaan yang melakukan merger dapat 

menciptakan kekuatan pasar cukup berarti dan dapat mengakibatkan perusahaan 

yang merger tersebut menaikan harga dengan mengurangi produksi secara 

sepihak. Ketiga, dengan meningkatkan konsentrasi pada pasar yang relevan, 

transaksi dapat menguatkan kemampuan pelaku pasar lainnya (yang tidak turut 

serta merger) untuk mengatur penetapan harga dan penentuan jumlah produksi. 

Kekhawatiran adanya merger terutama bukan karena perusahaan akan melakukan 

kolusi terang-terangan, tetapi dengan adanya pengurangan jumlah produsen 

barang pada industri tertentu akan memfasilitasi pihak-pihak yang tadinya saling 

tidak berhubungan melakukan koordinasi secara diam-diam lebih efektif,  

kebijaksanaan merger horizontal adalah upaya untuk memusatkan perhatiannya 

pada masalah interdependen oligopolistik.5 

Merger Vertikal 

Merger vertikal melibatkan suatu tahapan operasional produksi yang 

berbeda yang saling terkait satu sama lainnya, mulai dari hulu hingga ke hilir. 

Merger vertikal terbagi atas 2 jenis, yakni Upstream Vertical Mergerdan 

4Andi Fahmi Lubis et.al., Hukum Persaingan Usaha antara Teks dan Konteks, ROV Creative 
Media, Jakarta, 2009, hal.191. 
5Gellhorn dan Kovacic, op.cit. hal 355 dikutip dari Ayudha D. Prayoga et.al., op.cit,  hal 29. 
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Downstream Vertical Merger.6Upstream Vertical Merger yaitu perusahaan lain 

itu adalah supplier bahan baku baginya dan kemudian mengadakan penggabungan 

perusahaan. 7 Downstream Vertical Merger yaitu perusahaan yang semula 

merupakan langganan terhadap produk barang/jasa yang dihasilkan oleh 

perusahaan lain. 8Merger vertikal tidak mengurangi jumlah keseluruhan pelaku 

usaha dalam suatu tingkat pasar tertentu, tetapi dapat merubah pola perilaku 

industri. 

Merger vertikal maupun horizontal, baik pada tingkat hulu maupun tingkat 

hilir, perusahaan yang dapat diambil alih dapat menentukan, hanya akan 

berhubungan dengan perusahaan yang mengambil alih, pelanggan, atau para 

pesaing. Penyesuaian terhadap kepercayaan yang lebih besar terhadap transfer 

internal menjadi besar apabila dapat dicapai efisiensi sebagai hasil dari 

internalisasi. Orang mengharapkan adanya perusahaan baru yang terintegrasi 

untuk mengusahakan transfer internal yang lebih banyak dan mengacu pada 

transaksi pasar yang kurang terbuka. Kendati demikian, tidak semua peserta pasar 

akan mengurangi pembelian mereka dari luar untuk mencari keuntungan. Para 

pemasok dapat kehilangan pasar untuk barang-barang mereka, tempat-tempat 

penjualan eceran akan kehilangan pasokann dan para pesaing akan mendapati 

bahwa pasokan maupun tempat-tempat penjualan menjadi terhalang. 

 Gejala ini menimbulkan kekhawatiran adanya kemungkinan bahwa 

integrasi vertikal akan menutup pesaing dengan cara menghalangi akses mereka, 

6Andi Fahmi Lubis et.al.,op.cit hal 191 
7Iga Purwanti, Metode Ex-Ante Pengendalian Penggabungan, Peleburan, dan Pengambilalihan 
Perusahaan Dalam Hukum Persaingan Usaha, Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Airlangga, 
Surabaya 2013, hal 7 
8Ibid 
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baik terhadap sumber-sumber produksi maupun terhadap konsumen. Teori ini 

bukan tanpa kritik, Joskow misalnya mengatakan : para ekonom menekankan 

bahwa hipotesis penutupan secara salah menganggap proses internalisasi dari 

merger vertikal sepenuhnya melindungi transfer internal dari disiplin kekuatan 

pasar. 

 Di lain pihak, memang ada kekhawatiran bahwa merger vertikal dapat 

meningkatkan hambatan memasuki pasar dan hambatan perusahaan-perusahaan 

lainnya untuk mengadakan perluasan . Integrasi vertikal dapat memaksa 

perusahaan-perusahaan lain untuk merger vertikal dan melakukan persaingan. Hal 

ini dapat menunda entry dan menaikan risiko pembayaran yang lebih tinggi dari 

biasanya untuk pengadaan modal yang diperlukan guna memasuki pasar. 

Perusahaan dengan kekuatan pasar sering melakukan investasi pada integrasi 

vertikal untuk menghambat jalan masuk pasar yang dapat mengurangi 

keuntungan-keuntungan dari persaingan. Dalam hal ini hukum persaingan layak 

ikut campur untuk menghambat merger vertikal jika integrasi tersebut mengurangi 

keberadaan kekuatan pasar dengan cara menghambat pintu masuk pasar bagi 

pendatang bisnis baru9 

Merger Konglomerat 

Merger konglomerat terjadi apabila 2 (dua) perusahaan yang tidak 

memiliki lini usaha yang sama bergabung.10Merger konglomerat terjadi antara 

perusahaan-perusahaan yang tidak bersaing dan tidak memiliki hubungan penjual-

9Ayudha D. Prayoga et.al., op.cit,  hal 30 
10Andi Fahmi Lubis et.al., op.cit, hal 191 
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pembeli. 11Merger konglomerat dapat dibagi kedalam tiga jenis, yakni merger 

konglomerat murni, merger perluasan geografis, dan merger perluasan produk. 

Dikatakan merger konglomerat murni karena para pihak yang melakukan merger 

tidak mempunyai hubungan ekonomis yang dapat dibuktikan, misalnya produsen 

baja membeli produsen penyulingan minyak. 12  Dikatakan merger perluasan 

geografis karena pembeli perusahaan memproduksi barang yang sama dengan 

perusahaan yang akan dibeli, tetapi mereka berbeda pada pasar geografis yang 

berbeda.13Sedangkan merger perluasan produk merupakan merger dimana suatu 

perusahaan yang memproduksi barang tertentu membeli perusahaan perusahaan 

lain yang memproduksi barang yang berbeda, tetapi memerlukan teknik 

penerapan pemrosesan produksi dan pemasaran yang sama.14 Misalnya produsen 

sabun deterjen membeli produsen obat pemutih pakaian. 

 Merger konglomerat dikatakan dapat mengurangi persaingan yakni dengan 

hilangnya kemungkinan perusahaan yang mengambil alih memasuki pasar 

perusahaan yang diambil alih. Merger konglomerat juga dapat merubah 

perusahaan-perusahaan yang diambil alih. Merger konglomerat juga dapat 

merubah perusahaan yang  besar menjadi perusahaan yang dominan dengan 

keunggulan komparatif yang menentukan. Jika tidak demikian dapat juga 

menaikan hambatan memasuki pasar. Merger konglomerat juga dapat mengurangi 

jumlah perusahaan-perusahaan kecil dan meningkatkan kekuatan  politis dari 

 

 
12Ayudha D. Prayoga et.al., op.cit, hal 30 
13Ibid 
14Ibid, hal 31 
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perusahaan-perusahaan yang merger. Ini dapat membahayakan tujuan sosial dan 

politik dari pengambilan keputusan untuk dapat independen dalam menjamin 

kesempatan usaha kecil dan melestarikan proses demokrasi.15 

Berbagai Tujuan Merger 

 Merger dapat dengan jelas berlawanan dengan kebijakan hukum 

persaingan, dapat pula mendukungnya, atau bahkan mungkin netral. Dalam 

beberapa hal, motivasi merger sangat dominan menentukan akibat merger. Areeda 

dan kaplow mengkualifikasi tujuan merger tersebut sebagai berikut: 

1. Tujuan anti persaingan 

Merger kemungkinan dilakukan untuk tujuan mencapai monopoli, maupun 

memperkuat oligopoli. Merger dapat bermotif perluasan produk maupun 

perluasan pasar. Merger dapat dicapai melalui hostile takeover. 16 Hostile take 

overdisini adalah suatu tindakan akuisisi yang dilakukan secara paksa yang 

biasanya dilakukan dengan cara membuka penawaran atas saham perusahaan yang 

ingin dikuasai di pasar modal dengan harga di atas harga pasar.17 Pengambilalihan 

secara paksa biasanya diikuti oleh pemecatan karyawan dan manajer untuk diganti 

orang baru untuk melakukan efisiensi pada operasional perusahaan. 18 Merger 

kemungkinan dilakukan secara horizontal antar perusahaan-perusahaan terbesar 

dalam suatu industri tertentu ataupun berupa konglomerat. 

2. Perluasan atau memasuki pasar dengan lebih mudah 

15Ibid, hal 30 
16Ayudha D. Prayoga et.al., op.cit, hal 31 
17godam64, Macam, Jenis Serta Pengertian Ekspansi Bisnis - Merger, Akuisisi, Hostile Take Over 
dan Leverage Buyout, www.organisasi.org, 04 Mei 2006, dikunjungi pada 7 Februari 2014 
18Ibid 
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Membeli perusahaan seringkali lebih praktis dan lebih ekonomis dibandingkan 

dengan mendirikannya.Efisiensi merger dapat diperoleh melalui penghematan 

biaya-biaya pelatihan, peningkatan kualitas manajemen, advertensi maupun 

penciptaan saluran distribusi pemasaran, dan akses-akses bisnis lainnya.19 Dalam 

hal-hal tertentu diakui bahwa merger dapat mendorong persaingan apabila 

mengakibatkan  atau memfasilitasi hal-hal yang tidak akan muncul tanpa merger. 

Misalnya pihak yang mengakuisisi yang sebelumnya tidak mampu memasuki 

pasar secara independen dapat merevitalisasi dan memperluas pihak yang 

diakuisisi agar menjadi kuat untuk bersaing 

4. Pengoperasian efisiensi dan skala  ekonomis 

Tujuan para pihak melakukan merger adalah untuk mengurangi pengeluaran 

perusahaan agar lebih efisienseperti biaya produksi, biaya gaji pegawai, biaya 

operasional.  Beberapa hal yang baru perlu diungkapkan disini adalah:20 

a) Tingkat besaran pabrik yang ekonomis seringkali dapat dicapai melalui 

merger dalam jangka pendek, tetapi hanya perusahaan yang lebih besar akan 

mampu untuk membangun pabrik yang lebih besar pada masa yang akan 

datang dari pada jika perusahaan tetap berdiri secara independen. 

b) Menyatukan dua perusahaan yang berbeda dapat menghasilkan inefiensi pada 

pabrik tersebut maupun manajemen tingkat atas. 

c) Perusahaan yang besar dengan beragam dapat mengumpulkan laba ditahan 

yang lebih besar yang dapat ditarik. Dengan demikian divisi-divisi dari 

perusahaan tersebut harus menjual sahamnya dipasar modal. Perusahaan 

19Ayudha D. Prayoga et.al., op.cit, hal 31 
20Ibid, hal 32 
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beragam mengalokasikan modalnya secara internal dengan lebih efektif 

dibanding dengan apa yang dapat dilakukan perusahaan dengan produk 

tunggal. 

d) Pemasaran yang ekonomis juga dapat terjadi meskipun seringkali sulit 

diidentifikasi atau dilacak secara meyakinkan. 

e) Barang-barang dan jasa-jasa yang diperlukan dalam jumlah yang relatif besar 

dapat dibeli dengan unit biaya yang lebih rendah dipasar.  

5. Keuntungan-keuangan tanpa efisiensi baru 

Merger dapat bermanfaat bagi para pihak tanpa mengurangi penggunaan sumber-

sumber produksi. Keuntungan atau efisiensi tersebut dapat diperoleh melalui 

pertumbuhan,pemanfaatan pemotongan pajak, pemanfaatan modal yang belum 

digunakan, dan penyebaran risiko. 

6. Pencapaian tujuan manajemen 

Seringkali manajemen penjualan berkehendak untuk menjadi bagian dari 

perusahaan yang lebih besar, dengan produk yang lebih bervariasi, dan mungkin 

lebih kuat. 

7. Mengganti dengan manajemen yang lebih baik 

Merger mungkin bertujuan untuk memindahkan bisnis ketangan yang lebih 

handal. Perusahaan yang mengambil alih mungkin mencari keuntungan besar dari 

pengambilalihan perusahaan yang mempunyai manajemen yang tidak efisien, 

sehingga gagal untuk meraih laba 

8. Merger dengan maksud untuk bertahan  
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Salah satu alasan mengapa perusahaan melakukan merger adalah  agar lebih 

efisien dan berkembang lebih besar. Pertama, perusahaan tersebut mungkin 

mempunyai kekurangan, atau khawatir akan adanya kekurangcukupan skala 

produksi untuk menjadi efisiensi, antisipasi terhadap praktek curang yang 

dilakukan pesaing, atau kurangnya keunggulan-keunggulan tertentu. Kedua, 

perusahaan mungkin melakukan merger dengan pihak yang berhubungan baik 

dengan maksud untuk menghindari pengambilalihan oleh pihak yang kurang 

disukai. Ketiga, dan ini yang paling umum, adalah kekhawatiran tersisihdari  

bisnis yang digelutinya. 

9. Perhitungan bersih (terhadap kemanfaatan masyarakat) 

Merger mempunyai beberapa motivasi. Ada yang untuk memenuhi pihak-pihak 

yang berkepentingan saja, ada juga yang untuk memenuhi kepentingan 

masyarakat. Merger dapat menggambarkan kepentingan sosial pada pasar bebas 

untuk saham, kekayaan, dan perusahaan-perusahaan. Pasar adalah sarana unit-unit 

ekonomi untuk mengalihkan sumber-sumber produksi. Dari pengelola yang 

kurang efisien kepada pengelola yang lebih efisien dan untuk saling 

menguntungkan mereka. Akan tetapi, pertukaran bebas juga dapat mengurangi 

tingkat persaingan antar para pesaing, sehingga menciptakan kekuatan pasar, 

memiliki lebih dahulu pasokan, atau menguasai pasar untuk kehancuran 

persaingan, atau untuk menakut-nakuti ekonomi atau politik dengan berbagai 

macam cara. Oleh karena itu, hukum persaingan tidak membiarkan sama sekali 

perdagangan yang tanpa hambatan. 
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Hal yang paling penting adalah  bahwa pada setiap kasus sukar 

diidentifikasi atau dihitung secara pasti apakah membawa kerugian atau 

keuntungan. Hal ini tidak dapat dianggap bahwa merger yang dituduhkan tidak 

akan mengakibatkan kerugian pada masyarakat. Dilain pihak, dalam hal ini juga 

tidak dapat menghindari  masalah-masalah tentang persaingan usaha tidak sehat 

hanya dengan menyelamatkan merger-merger yang dapat dibuktikan membawa 

manfaat bagi masyarakat. Seseorang tidak dapat, misalnya, menghitung 

kemanfaatan umum kasus pengambilalihan dengan mengontrol manajer-manajer 

perusahaan dari jauh. Dalam hal ini kerugian yang dihasilkan dari tuduhan 

tertentu secara asumtif harus diukur dari keuntungan yang diperoleh dari 

perbuatan yang dituduhkan tersebut.21 

Pengertian Merger 

Pasal 1 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan 

Terbatas selanjutnya disebut UUPT memberikan batasan pengertian tentang 

penggabungan, peleburan, pengambilalihan.Pasal 1 angka 9 memberikan 

pengertian penggabungan adalah perbuatan hukum yang dilakukan oleh satu 

Perseroan atau lebih untuk menggabungkan diri dengan Perseroan lain yang telah 

ada yang mengakibatkan aktiva dan pasiva Perseroan yang menggabungkan diri 

beralih karena hukum kepada Perseroan yang menerima penggabungan dan 

selanjutnya status badan hukum perseroan yang menggabungkan diri berakhir 

karena hukum.Pasal 1 angka 10 UUPT peleburan adalah perbuatan hukum yang 

dilakukan oleh dua Perseroan atau lebih untuk meleburkan diri dengan cara 

21Ibid, hal 34 
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mendirikan satu Perseroan baru yang karena hukum memperoleh aktiva dan 

pasiva dari Perseroan yang meleburkan diri dan status badan hukum Perseroan 

yang meleburkan diri berakhir karena hukum.Sedangkan pengambilalihan adalah 

perbuatan hukum yang dilakukan oleh badan hukum atau orang perseorangan 

untuk mengambil alih saham Perseroan yang mengakibatkan beralihnya 

pengendalian atas Perseroan tersebut (Pasal 1 angka 11 UUPT). Selanjutya 

pengertian pemisahan adalah perbuatan hukum yang dilakukan oleh Perseroan 

untuk memisahkan usaha yang mengakibatkan seluruh aktiva dan pasiva 

Perseroan beralih karena hukum kepada 2 (dua) Perseroan atau lebih atau 

sebagian aktiva dan pasiva Perseroan beralih karena hukum kepada 1 (satu) 

Perseroan atau lebih (Pasal 1 angka angka 12).22 

Meskipun UU No.5 Tahun 1999 tentang larangan praktek monopoli dan 

persaingan usaha tidak  (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 

Nomor 33 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3817) 

yang selanjutnya disebut UU  tentang larangan praktek monopoli dan persaingan 

usaha tidak sehatmenggunakan istilah penggabungan, peleburan, dan 

pengambilalihan saham, namun untuk keperluan petunjuk pelaksanaan ini, komisi 

menggunakan istilah Merger yang didalamnya tercakup juga penggabungan, 

peleburan, dan pengambilalihankecuali secara tegas petunjuk pelaksanaan ini 

menunjuk kepada salah satu bentuk peristiwa tertentu.Meskipun UU  tentang 

larangan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat menggunakan istilah 

pengambilalihan saham, namun komisi memandang didalam petunjuk 

22Merger Dan  Akuisisi Menuju Persaingan Usaha Yang Sehat, http://binajustisia.org, 10 March 
2012, Dikunjungi 7 Februari 2014 
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pelaksanaan ini juga merujuk kepada pengambilalihan aset dan pengambilalihan 

divisi/unit usaha.23 

Perlunya Pengaturan Merger 

 Membahas persaingan usaha tidak akan bisa tanpa membahas mengenai 

merger, karena merger dapat berpengaruh terhadap persaingan yang terjadi dalam 

suatu pasar. Selain itu larangan-larangan praktek monopoli dan persaingan usaha 

tidak sehat yang diakibatkan oleh perjanjian maupun kegiatan yang diatur dalam 

UU  tentang larangan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehatakan 

mudah untuk disimpangi melalui merger. 

 Dengan kata 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 sebagaimana dijelaskan berikut ini. Salah satu dampak negatif 

merger adalah dapat mengubah struktur pasar.Menurut UU  tentang larangan 

praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat,struktur pasar didefinisikan 

sebagai suatu keadaan pasar yang memberikan petunjuk tentang aspek-aspek yang 

memiliki pengaruh penting terhadap perilaku pelaku usaha dan kinerja pasar. 

Aspek-aspek tersebut  antara lain jumlah penjual dan pembeli, hambatan masuk 

dan keluar pasar, keragaman produk, sistem distribusi, dan penguasaan pangsa 

pasar. 24 Tindakan penggabungan, peleburan dan/atau 

23KPPU, Peraturan Komisi Nomor 1 Tahun 2009  tentang Petunjuk Pelaksanaan Pra-Notifikasi 
Penggabungan, Peleburan dan Pengambilalihan dikutip dari Tresna P.Sumardi, ikhtisar ketentuan 
persaingan usaha, h 158 
24Rina Indiastuti, Struktur Pasar dan Persaingan, www.fe.unpad.ac.id, dikunjungi 5 februari 2014 
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pengambilalihanakanmempengaruhi persaingan antar para pelaku usaha di dalam 

pasar bersangkutan dan membawa dampak kepada konsumen dan masyarakat. 

Penggabungan, peleburan ataupengambilalihan dapat mengakibatkan 

meningkatnya atau berkurangnya persaingan yangberpotensi merugikan 

konsumen dan masyarakat.Penggabungan, peleburan ataupengambilalihan yang 

berakibat nilai aset dan atau nilai penjualannya melebihi jumlahtertentu wajib 

diberitahukan kepada Komisi, selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) harisejak 

tanggal tanggal penggabungan, peleburan atau pengambilalihan. Ketentuan 

tentang nilai aset dan atau nilai penjualan serta tata cara pemberitahuan dimaksud 

telah diatur melalui Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2010 tentang 

Penggabungan atauPeleburan Badan Usaha dan Pengambilalihan Saham 

Perusahaan Yang DapatMengakibatkan Terjadinya Praktik Monopoli dan 

Persaingan Usaha Tidak Sehat (PP No.57/2010). Guna memberikan transparansi 

kepada pelaku usaha, Komisi menetapkan pedoman yang jelas mengenai tahapan-

tahapan penilaian yang dilakukan oleh Komisi terhadap penggabungan, peleburan 

atau pengambilalihan termasuk juga deskripsi dari aspek-aspek yang akan dinilai 

oleh Komisi dalam menentukan apakah suatu penggabungan, peleburan atau 

pengambilalihan dapat mengakibatkan praktik monopoli atau persaingan usaha 

tidak sehat. 

Hingga saat ini, pengaturan  tentang penggabungan, peleburan, dan 

pengambilalihan telah diterapkan di Indonesia sebagai upaya yang dapat 

dilakukan untuk mengatur secara tegas dan upaya untuk mengendalikan 

penggabungan, peleburan, dan pengambilalihan. Banyak putusan-putusan Komisi 
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Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) yang sudah dikeluarkan mengenai 

penggabungan, peleburan, dan pengambilalihan tersebut baik itu mengenai 

potensi terjadinya praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat terkait 

penggabungan, peleburan, dan pengambilalihan maupun mengenai pemberitahuan 

adanya penggabungan, peleburan, dan pengambilalihan. Salah satu putusan yang 

terkait dengan penggabungan, peleburan, dan pengambilalihan tersebut adalah 

putusan Nomor 08/KPPU- M/2012 tentang dugaan pelanggaran terhadap Pasal 29 

UU  tentang larangan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehatberkaitan 

dengan keterlambatan melakukan pemberitahuan pengambilalihan saham PT. 

Andalan Satria Lestari  oleh PT Bumi Kencana Eka Sejahtera. 

Adapun kasus yang akan dikaji adalah pengambilalihan saham yang 

dilakukan PT Bumi Kencana Eka Sejahtera terhadap PT Andalan Satria Lestari 

terkait dengan dugaan pelanggaran pasal 29 UU  tentang larangan praktek 

monopoli dan persaingan usaha tidak sehatberkaitan dengan putusan yang telah 

dibuat oleh KPPU dengan Nomor putusan 08/KPPU- M/2012. 

1.2. Rumusan Masalah 

 Berdasarkan penjelasan dari latar belakang masalah yang sudah dijelaskan 

diatas, dapat diambil beberapa pokok masalah yang dijadikan fokus pembahasan 

dalam penyusunan skripsi ini, yaitu: 

1. Apakah pengambilalihan saham yang dilakukan PT Bumi Kencana Eka 

Sejahtera terhadap PT Andalan Satria Lestari menimbulkan persaingan usaha 

tidak sehat? 
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2. Apakah Putusan KPPU No. 8/KPPU-M/2012 Tentang dugaan pelanggaran 

terhadap pasal 29 undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 berkaitan dengan 

pengambilan saham PT Andalan Satria Lestari oleh PT Bumi Kencana Eka 

sejahtera sudah sesuai dengan pengaturan merger dalamUndang-undang 

Nomor 5 tahun 1999 tentang larangan Praktek Monopoli dan persaingan usaha 

tidak sehat? 

1.3. Alasan Pemilihan Judul 

 Pemilihan judul pengambilalihan saham PT Andalan Satria Lestari oleh 

PT Bumi Kencana Eka Sejahtera terkait dengan praktek monopoli dan persaingan 

usaha tidak sehatdidasarkan pada pemikiran bahwa hukum persaingan usaha yang 

didasari oleh Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 merupakan hal yang relatif 

baru. 

1.4. Tujuan Penelitian 

 Tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah 

Mengetahui pengertian dari pengambilalihan saham  

1. Mengetahui adanya praktik monopoli atau persaingan usaha tidak sehat yang 

terkait dengan pengambilalihan saham perusahaan PT Andalan Satria Lestari 

oleh PT Bumi Kencana Eka Sejahtera. 

2. Memberikan analisa tentang Putusan KPPU Nomor 08/KPPU-M/2012 terkait 

dugaan terhadap pelanggaran pasal 29 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 

tentang larangan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat. 

1.5. Metode Penelitian 
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 Mengingat tulisan ini merupakan penelitian hukum, maka metode yang 

digunakan adalah metode penelitian hukum yaitu dengan metode penelitian 

hukum normatif. Penelitian hukum adalah suatu proses untuk menemukan aturan 

hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab 

isu hukum yang dihadapi.25 

Dalam penelitian ini karena tergolong penelitian hukum normatif, maka 

aturan-aturan hukum dan prinsip-prinsip hukum yang terkait dengan larangan 

praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat akan menjadi acuan didalam 

menjawab persoalan terkait dengan pengambilalihan saham yang dilakukan PT 

Bumi Kencana Eka Sejahtera terhadap PT Andalan Satria Lestari. 

1.6. Metode Pendekatan 

Metode pendekatan yang digunakan adalah: 

Metode Pendekatan Perundang-undangan (Statute Approach), artinya 

penelitian ini dilakukan dengan menelaah undang-undang dan regulasi yang 

memliki hubungan dengan isu hukum yang sedang dibahas, yaitu dengan 

menelaah peraturan-peraturan yang terkait dengan pengambilalihan saham dan 

sebagainya.26 

Metode Pendekatan Konseptual (Conceptual Approach), merupakan 

pendekatan yang dilakukan dengan cara melihat pengertian konsep-konsep atau 

prinsip-prinsip hukum yang ditemukan dalam pandangan-pandangan sarjana 

ataupun doktrin-doktrin hukum. 27Metode Pendekatan Kasus (Case Approach), 

25Peter Machmud Marzuki,  Penelitian Hukum, Kencana Prenadia Media Group, Jakarta, 2007, 
hal.35. 
26Ibid, hal 96 
27Ibid, hal 137 
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artinya dalam penelitian ini, penulis akan mencermati kasus-kasus yang terjadi di 

Indonesia yang berkaitan dengan isu hukum yang ada.28 

 Dalam menggunakan pendekatan kasus, yang perlu dipahami oleh peneliti 

adalah ratio decicendi, yaitu alasan-alasan hukum yang digunakan oleh hakim 

untuk sampai kepada putusannya.29 

1.7. Bahan Hukum Penelitian 

 Penelitian hukum yang dilakukan ini dalam penyusunannya didukung 

dengan bahan hukum yang terkait dengan persoalan pengambilalihan saham dan 

persaingan usaha. Bahan-bahan hukum yang digunakan dapat dibedakan menjadi 

bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. 

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat autoritatif 

artinya mempunyai otoritas. Bahan-bahan hukum primer terdiri dari peraturan 

perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan 

perundang-undangan dan putusan hakim. Dalam penyusunan skripsi ini 

perundang-undangan yang digunakan yaitu UU No.5/1999, PP 57/2010, Perkom 

10/2011, Perkom 4/2012, UU No.40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, dan 

putusan KPPU. sedangkan bahan-bahan sekunder berupa semua publikasi tentang 

hukum yang bukan merupakan dokumen resmi. Publikasi tentang hukum meliputi 

buku-buku teks, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum dan komentar-

komentar atas putusan pengadilan.30 

1.8. Teknik Pengumpulan dan Pengolahan Bahan Hukum 

28Ibid, hal 119 
29Ibid 
30Ibid, hal 141 
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Proses penulisan skripsi ini menggunakan prosedur pengumpulan bahan 

hukum berupa studi kepustakaan, yaitu dengan cara mencari, menyusun, 

mengklasifikasikan, dan menginventarisir bahan-bahan hukum yang diperoleh. 

Bahan hukum tersebut selanjutnya diolah dan dirumuskan dalam suatu pokok 

bahasan yang sistematis dan saling berkaitan dengan tema penulisan dan 

perumusan masalah yang diangkat dalam penulisan skripsi ini. Hasil 

pengumpulannya kemudian disusun melalui tahapan-tahapan pengelolaan dan 

penilaian berdasarkan kualifikasi derajat otoritas bahan hukum serta relevansinya 

terhadap permasalahan hukum yang dihadapi, guna diinventarisir lebih lanjut. 

Setelah terinventarisir, kemudian akan dialokasikan guna menunjang analisa pada 

masing-masing bab dan sub bab. 

1.9. Sistematika Penulisan 

 Penulisan skripsi ini terbagi dalam empat bab dengan sistematika sebagai 

berikut, bab satu merupakan pendahuluan, memuat latar belakang, rumusan 

masalah, alasan pemilihan judul, tujuan penulisan, metode penelitian, dan 

sistematika penulisan. 

 Didalam bab dua akan dijelaskan penguraian dari pokok permasalahan 

dalam skripsi ini, akan membahas mengenai jenis akuisisi yang dilakukan PT 

Bumi Kencana Eka Sejahtera terhadap PT Andalan Satria Lestari, alasan-alasan 

akuisisi PT Bumi Kencana Eka Sejahtera terhadap PT Andalan Satria Lestari, 

Dampak-dampak akuisisi tersebut serta bagaimana cara menilai potensi terjadinya 

praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat terhadap akuisisi tersebut. 
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Bab tiga, merupakan analisis terhadap putusan KPPU 08/KPPU- M/2012 

tentang akuisisi yang dilakukan PT Bumi Kencana Eka Sejahtera terhadap PT 

Andalan Satria Lestari, terkait unsur-unsur dugaan pelanggaran pasal 29UU  

tentang larangan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat. 

 Bab empat akan membahas mengenai kesimpulan dan saran yang 

merupakan bab penutup penulisan skripsi ini. Pembahasan diletakkan dalam bab 

terakhir karena berisi suatu kesimpulan terhadap semua permasalahan yang telah 

dibahas pada bab dua dan  bab tiga. Kesimpulan akan disusun sedemikian rupa 

sehingga merupakan suatu konklusi yang utuh dengan disertai saran atau 

rekomendasi yang diperlukan sebagai upaya untuk menciptakan iklim persaingan 

usaha yang sehat serta menjamin persamaan kesempatan atau kepastian hukum 

bagi setiap pelaku usaha untuk masuk pasar. 
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