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III. METODE PENELITIAN 

 

Penelitian merupakan kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode, sistematika dan 

pemikiran tertentu yang bertujuan untuk mengungkapkan kebenaran, secara 

sistematis, metodologis dan konsisten. Sistematis artinya menggunakan sistem 

tertentu, metodologis artinya menggunakan metode atau cara tertentu dan konsisten 

berarti tidak ada hal yang bertentangan dalam kerangka tertentu.
1
 Penelitian sangat 

diperlukan untuk memperoleh data yang akurat sehingga dapat menjawab 

permasalahan sesuai dengan fakta atau data yang ada dan dapat 

dipertanggungjawabkan kebenarannya. 

A. Jenis Penelitian 

Jenis penelitian ini termasuk jenis penelitian normatif (theoretical law research), 

adalah penelitian hukum yang mengkaji hukum tertulis dari berbagai aspek, yaitu 

aspek teori, sejarah, filosofi, perbandingan, struktur dan komposisi, lingkup dan 

materi, konsistensi, penjelasan umum dan pasal demi pasal, formalitas dan kekuatan 

mengikat suatu undang-undang, serta bahasa hukum yang berkaitan dengan masalah 

yang akan dibahas. Dalam hal ini berkaitan dengan tata cara pemberitahuan 

                                                           
1Abdulkadir Muhammad, Hukum dan Penelitian Hukum, (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2004), hal. 2. 
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pengambilalihan saham, alasan keterlambatan dan pertimbangan hakim dalam 

memberikan sanksi keterlambatan pemberitahuan pengambilalihan dan akibat hukum 

atas keterlambatan pemberitahuan pengambilalihan saham oleh terlapor. 

B. Tipe Penelitian  

Tipe penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif, yaitu penelitian yang 

bertujuan memperoleh pemaparan secara lengkap, rinci, jelas dan sistematis tentang 

beberapa aspek yang diteliti pada undang-undang, peraturan pemerintah, atau objek 

kajian lainnya.
2
 Untuk itu, penelitian ini akan mendeskripsikan secara lengkap, rinci, 

jelas dan sistematis mengenai melakukan tata cara pemberitahuan, alasan 

keterlambatan dan pertimbangan hakim dalam memberikan sanksi serta akibat hukum 

atas keterlambatan pemberitahuan pengambilalihan saham ditinjau dari UU No. 5 

Tahun 1999 dan PP No. 57 Tahun 2010 

C. Pendekatan Masalah 

Pendekatan masalah yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan 

normataif terapan. Pokok kajian dalam normatif-terapan adalah pelaksanaan atau 

implementasi ketentuan hukum positif dan kontrak secara faktual pada setiap 

peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat guna mencapai tujuan yang 

telah ditentukan.
3
 Dalam normatif-terapan terdapat gabungan 2(dua) tahap kajian 

yaitu: 

1. Tahap yang pertama adalah kajian mengenai hukum normatif yang berlaku. 

                                                           
2Ibid., hlm. 115. 
3 Ibid, hlm. 120 
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2. Tahap kedua adalah penarapan pada peristiwa in contreto guna mencapai tujuan 

yang telah ditentukan. Penerapan tersebut dapat diwujudkan melalui perbuatan 

nyata dan dokumen hukum. Hasil penerapan akan menciptakan pemahaman 

realisasi pelaksanaan ketentuan hukum normatif secara patut atau tidak. 

Untuk itu, penelitian ini akan mengkaji tentan tata cara pemberitahuan 

pengambilalihan saham, alasan keterlambatan pemberitahuan dan pertimbangan 

hakim dalam memberi sanksi atas keterlambatan pemberitahuan pengambilalihan 

saham, serta akibat hukum atas keterlambatan pemberitahuan pengambilalihan 

saham.   

D. Data dan Sumber Data 

Jenis data dapat dilihat dari sumbernya, dapat dibedakan antara data yang diperoleh 

langsung dari masyarakat dan data yang diperoleh dari bahan pustaka.
4
 Untuk 

mendapatkan data atau jawaban yang tepat dalam membahas penelitian ini, maka data 

yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder, yaitu data yang diperoleh 

dari studi kepustakaan yang meliputi: 

1. Bahan hukum primer, yaitu data normatif yang bersumber dari peraturan 

perundang-undangan yang meliputi: 

a. Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan 

Persaingan Usaha Tidak Sehat; 

b. Peraturan Pemerintah No. 57 tahun 2010 tentang Pengabungan atau Peleburan 

Badan Usaha Dan Pengambilahlian Saham Perusahaan Yang Dapat 

                                                           
4Sarjono Soekanto, Penelitian Hukum Normatif, (Jakarta; Rajawali Pers, 1990), hlm. 11. 
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Mengakibatkan Terjadinya Praktik Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak 

Sehat; 

c. Pedoman Pasal 29 UU No. 5 Tahun 1999 terkait keterlambatan melakukan 

pemberitahuan pengambilahlian saham. 

d. Perkom No. 3 Tahun 2012 tentang Penggabungan atau Peleburan Badan Usaha 

dan Pengambilalihan Saham Perusahaan yang Dapat Mengakibatkan 

Terjadinya Praktik Monopoli dan Persaingan usaha tidak sehat. 

e. Putusan KPPU No. 09/KPPU-L/2012 tentang dugaan pelanggaran Pasal 29 

Undang-undang No.5 Tahun 1999 terkait keterlambatan pemberitahuan 

Pengambilalihan saham PT Austindi Nusantara Jaya Rent oleh PT Mitra 

Pinasthika Mustika. 

2. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang memberi penjelasan terhadap 

bahan hukum primer yang berupa buku-buku ilmu pengetahuan yang 

berhubungan dengan pokok bahasan yaitu tata cara pemberitahuan 

pengambilalihan saham, alasan keterlambatan dan pertimbangan hakim dalam 

memberikan sanksi akibat keterlmbatan pemberitahuan pengambilalihan saham 

serta akibat hukum atas keterlambatan pemberitahuan pengambilalihan saham. 

3. Bahan hukum tersier, yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan 

terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum  sekunder yang diperoleh dari 

kamus, pedoman penulisan karya ilmiah, internet dan informasi lainnya yang 

mendukung penelitian.
5
 

                                                           
5Abdulkadir Muhammad. Op. Cit., hlm. 151. 
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E. Metode Pengumpulan Data 

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah: 

1. Studi Pustaka, yang dilakukan dengan cara membaca, menelaah, memahami, 

mencatat dan mengutip data peraturan perundang-undangan serta literatur-

literatur yang berhubungan pengambilahlian saham dan hukum persaingan usaha, 

khususnya terkait keterlambatan pemberitahuan pengambilahlian saham. 

2. Studi dokumen adalah pengkajian informasi tertulis mengenai hukum yang tidak 

dipublikasikan secara umum, tetapi dapat diketahui oleh pihak tertentu. 

Pengkajian dan analisis informasi tertulis mengenai hukum yang tidak 

dipublikasikan secara umum berupa dokumen yang berkaitan dengan pokok 

bahasan penelitian ini terkait pengambilahlian saham. 

 

F. Metode Pengolahan Data 

Setelah melakukan pengumpulan data, selanjutnya dilakukan pengolahan data 

sehingga data yang diperoleh dapat dipergunakan untuk menganalisis permasalahan 

yang diteliti. Pada penelitian ini, metode pengolahan data diperoleh melalui tahapan-

tahapan sebagai berikut: 

1. Pemeriksaan data, yaitu mengoreksi data yang terkumpul sudah cukup lengkap, 

sudah benar dan sudah sesuai dengan masalah; 

2. Klasifikasi data, yaitu menempatkan data sesuai dengan kelompok-kelompok 

yang telah ditentukan dalam bagian-bagian pada pokok bahasan yang akan 
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dibahas, sehingga diperoleh data yang objektif dan sistematis sesuai dengan 

penelitian yang dilakukan; 

3. Sistematika data, yaitu penyusunan data berdasarkan urutan data yang telah 

ditentukan dan sesuai dengan ruang lingkup pokok bahasan secara sitematis 

dengan maksud untuk memudahkan dalam menganalisis data. 

G. Analisis Data 

Setelah pengolahan data selesai, dilakukan analisis secara kualitatif, yaitu analisis 

yang dilakukan dengan cara mengkonstruksikan data dalam bentuk uraian kalimat 

yang tersusun secara sistematis sesuai dengan pokok bahasan dalam penelitian ini, 

sehingga memudahkan untuk dimengerti guna menarik kesimpulan tentang masalah 

yang diteliti. Kemudian akan dilakukan penarikan kesimpulan secara induktif, yaitu 

suatu cara berfikir yang didasarkan pada fakta-fakta yang bersifat umum guna 

memperoleh gambaran yang jelas mengenai jawaban dari permasalahan yang 

dibahas. 
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IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 

A. Tata Cara Pemberitahuan Pengambilalihan Saham 

 

UU No. 5 Tahun 1999, PP No. 57 Tahun 2010 mewajibkan pelaku usaha untuk 

melakukan pemberitahuan pasca penggabungan, peleburan, dan pengambilalihan 

berupa pemberitahuan kepada KPPU. Selain kewajiban diatas, KPPU melalui UU 

No. 5 Tahun 1999, PP No. 57 Tahun 2010 dan Perkom No. 3 Tahun 2012 juga 

memfasilitasi pelaku usaha untuk melakukan pemberitahuan pra penggabungan, 

peleburan, dan pengambilalihan yang sifatnya sukarela berupa konsultasi kepada 

KPPU baik secara tertulis maupun lisan.  

Berdasarkan  Pasal 29 UU No. 5 Tahun 1999, Pasal 5 dan Pasal 10 PP No. 57 Tahun 

2010 dan Perkom No. 3 Tahun 2012 ditentukan bahwa pengawasan penggabungan, 

peleburan, dan pengambilalihan dilakukan oleh KPPU dalam dua bentuk, yaitu: 

pemberitahuaan pra penggabungan, peleburan, dan pengambilalihan berupa 

konsultasi dan pemberitahuaan pasca penggabungan, peleburan, dan pengambilalihan 

berupa pemberitahuan. 
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Berdasarkan Putusan KPPU No.09/KPPU-L/2012 telah terjadi Pengambilalihan 

saham perusahaan oleh PT Mitra Pinastikah Mustika terhadap PT Austindo Nusantara 

Jaya Rent telah terbukti terlambat melakukan pemberitahuan pengambilalihan saham 

kepada KPPU. Untuk itu sebagaimana dalam mengkaji alasan keterlambatan dari 

studi putusan pada KPPU No.09/KPPU-L/2012 perlu dilakukan analisis terlebih 

dahulu dalam tata cara pemberitahuan meliputi syarat dan prosedur diatur 

berdasarkan UU No.5 Tahun 1999 dan PP No.57 Tahun 2010, sebagai berikut: 

1. Syarat Pemberitahuan  

 

Pelaku usaha wajib untuk melakukan pemberitahuan penggabungan, peleburan dan 

pengambilalihan kepada KPPU dalam hal memenuhi ketentuan:  

a. Batasan Nilai  

Batasan nilai untuk melakukan pemberitahuan penggabungan, peleburan, dan 

pengambilalihan kepada KPPU adalah apabila:  

(1) nilai aset gabungan badan usaha hasil penggabungan atau peleburan atau 

pengambilalihan melebihi Rp. 2.500.000.000.000,00 (dua triliun lima ratus miliar 

rupiah); atau  

(2) nilai penjualan (omset) gabungan badan usaha hasil penggabungan atau 

peleburan atau pengambilalihan melebihi Rp. 5.000.000.000.000,00 (lima triliun 

rupiah);  

Sedangkan jika dua atau lebih pihak yang melakukan penggabungan, peleburan, dan 

pengambilalihan bergerak di bidang perbankan, pelaku usaha wajib melakukan 
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pemberitahuan kepada KPPU apabila nilai aset badan usaha hasil penggabungan atau 

peleburan atau pengambilalihan melebihi Rp. 20.000.000.000.000,00 (dua puluh 

triliun rupiah).  

 

Apabila salah satu pihak yang melakukan penggabungan, peleburan, dan 

pengambilalihan bergerak di bidang perbankan dan pihak lain bergerak bukan di 

bidang perbankan, pelaku usaha wajib melakukan pemberitahuan kepada KPPU 

apabila nilai aset badan usaha hasil penggabungan atau peleburan atau 

pengambilalihan melebihi Rp. 2.500.000.000.000,00 (dua triliun lima ratus miliar 

rupiah).  

 

Apabila suatu badan usaha telah memiliki nilai penjualan dan/atau nilai aset di atas 

batasan nilai yang ditetapkan oleh PP No. 57 Tahun 2010 sebelum proses 

penggabungan, peleburan, dan pengambilalihan, badan usaha tersebut tidak 

dikecualikan dari ketentuan PP No. 57 Tahun 2010. Kemudian jika nilai aset atau 

nilai penjualan hasil penggabungan atau peleburan atau pengambilalihan tidak 

melebihi batasan nilai, badan usaha tidak diwajibkan melakukan pemberitahuan 

kepada KPPU sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 29 UU No. 5 Tahun 1999. 

Namun dalam kondisi tersebut, badan usaha yang melakukan penggabungan, 

peleburan dan pengambilalihan tidak lepas dari pelanggaran Pasal 28 UU No 5 Tahun 

1999. Pelanggaran terhadap Pasal 28 UU No 5 Tahun 1999 dapat terjadi meskipun 

nilai aset atau nilai penjualan hasil penggabungan, peleburan, dan pengambilalihan 

yang dilakukan di bawah batasan nilai yang ditetapkan.  
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Nilai penjualan dan/atau aset hasil penggabungan atau peleburan atau 

pengambilalihan adalah jumlah nilai penjualan dan/atau aset yang dihitung 

berdasarkan penjumlahan nilai penjualan dan/atau aset tahun terakhir yang telah 

diaudit dari masing-masing pihak yang melakukan penggabungan, peleburan, dan 

pengambilalihan ditambah dengan nilai penjualan dan/atau aset dari seluruh badan 

usaha yang secara langsung maupun tidak langsung mengendalikan atau dikendalikan 

oleh badan usaha yang melakukan penggabungan, peleburan, dan pengambilalihan.  

 

Dengan demikian, nilai aset dan/atau nilai penjualan tidak hanya meliputi nilai aset 

dan/atau nilai penjualan dari perusahaan yang melakukan penggabungan, peleburan, 

dan pengambilalihan, tetapi juga nilai aset dan/atau nilai penjualan dari perusahaan 

yang terkait secara langsung dengan perusahaan yang bersangkutan secara vertikal, 

yaitu induk perusahaan sampai dengan Badan Usaha Induk Tertinggi dan anak 

perusahaan sampai dengan anak perusahaan yang paling bawah. Nilai aset dan/atau 

nilai penjualan Badan Usaha Induk Tertinggi yang dihitung adalah nilai aset dan/atau 

nilai penjualan seluruh anak perusahaan. Hal ini dikarenakan secara ekonomi, nilai 

aset anak perusahaan merupakan nilai aset dari induk perusahaan.  

 

Badan Usaha Induk Tertinggi adalah pengendali tertinggi dari badan usaha yang akan 

melakukan penggabungan, peleburan, dan pengambilalihan, sedangkan anak 

perusahaan yang paling bawah adalah badan usaha yang dikendalikan secara tidak 

langsung oleh perusahaan yang akan melakukan penggabungan, peleburan, dan 

pengambilalihan. Nilai aset yang dihitung adalah nilai aset yang berlokasi di wilayah 
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Indonesia. Sama halnya dengan nilai penjualan, yang dihitung adalah nilai penjualan 

di wilayah Indonesia (tidak termasuk ekspor), baik yang berasal dari dalam maupun 

penjualan yang bersumber dari luar wilayah Indonesia. 

Nilai aset atau nilai penjualan yang dihitung adalah nilai aset atau nilai penjualan 

seluruh anak perusahaan secara langsung atau tidak langsung dari Badan Usaha Induk 

Tertinggi. Dalam hal salah satu pihak yang melakukan penggabungan, peleburan, dan 

pengambilalihan memiliki perbedaan yang signifikan antara nilai penjualan dan/atau 

niai aset tahun terakhir dengan nilai penjualan dan/atau aset tahun sebelumnya 

(terdapat selisih lebih besar dari 30%), maka nilai penjualan dan/atau asetnya 

dihitung berdasarkan rata-rata nilai penjualan dan/atau aset 3 tahun terakhir.  

Apabila dikaitkan dengan pengambilalihan saham yang diakukan oleh PT Mitra 

Pinasthika Mustika, syarat pemberitahuan tersebut telah terpenuhi. PT Mitra 

Pinasthika Mustika adalah perusahaan yang bergerak di bidang industri, perikanan, 

pertanian, perkayuan, dan kontruksi. PT Austindo Nusantara Jaya Rent adalah 

perusahaan yang bergerak di bidang jasa pembiayaan konsumen. Mengenai batasan 

nilai, nilai aset hasil pengambilalihan saham PT Austindo Nusantara Jaya Rent oleh 

PT Mitra Pinasthika Mustika telah melebihi Rp. 2.500.000.000.000,00 (dua triliun 

lima ratus miliar rupiah). Berikut ini adalah nilai aset dan nilai penjualan PT Mitra 

Pinasthika Mustika selama 3 tahun terakhir
6
: 

 

                                                           
6Komisi Pengawas Persaingan Usaha,  Putusan KPPU NO 09/KPPU-L/2012. hal 5. 
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 2009 2010 2011 

Nilai Penjualan Rp.6.787.026.697.652 Rp.7.959.636.000.00 Rp.8.717.476.000.000 

Nilai Aset Rp.1.440.181.310.962 Rp.1.838.035.841.167 Rp.2.590.092.000.000 

 

Nilai aset dan penjualan PT Austindo Nusantara Jaya Rent dalam kurun waktu 3 

tahun terakhir adalah
7
: 

 2009 2010 2011 

Nilai Penjualan Rp.463.045.889.924 Rp.570.715.126.487 Rp.796.851.016.618 

Nilai Aset Rp.1.580.579.287.120 Rp.2.372.056.034.229 Rp.3.446.337.112.363 

 

Nilai aset gabungan dan nilai penjualan gabungan hasil pengambilalihan saham PT 

Austindo Nusantara Jaya Rent oleh PT Mitra Pinasthika Mustika adalah sebagai 

berikut
8
: 

1. Nilai aset gabungan hasil pengambilalihan antara PT Mitra Pinasthika Mustika  

dan PT Austindo Nusantara Jaya Rent tahun 2011 adalah                                             

Rp. 6.036.429.112.363,- (enam triliun tiga puluh enam miliar empat ratus dua 

puluh Sembilan juta seratus dua belas ribu tiga ratus enam puuh tiga rupiah); 

2. Nilai penjualan gabungan hasil pengambilalihan antara PT Mitra Pinasthika 

Mustika dan PT Austindo Nusantara Jaya Rent tahun 2011 adalah Rp 

9.514.327.016.618,- (sembilan Triliun lima Ratus Empat belas Miliar tiga ratus 

dua puluh tujuh juta enam belas ribu enam ratus delapan belas rupiah). 

                                                           
7Ibid., hal. 6. 
8 Ibid hal 17. 
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b. Penggabungan, Peleburan, dan Pengambilalihan Antar Perusahaan yang Tidak 

Terafiliasi  

Penggabungan, peleburan, dan pengambilalihan secara sederhana adalah tindakan 

pelaku usaha yang mengakibatkan:  

1. Terciptanya konsentrasi kendali dari beberapa pelaku usaha yang sebelumnya 

independen kepada satu pelaku usaha atau satu kelompok pelaku usaha; atau  

2. Beralihnya suatu kendali dari satu pelaku usaha kepada pelaku usaha lainnya 

yang sebelumnya masing-masing independen sehingga menciptakan konsentrasi 

pengendalian atau konsentrasi pasar.  

 

Penggabungan, peleburan, dan pengambilalihan diantara perusahaan yang terafiliasi 

tidak merubah struktur pasar dan kondisi persaingan yang telah ada, sehingga tidak 

memenuhi kriteria penggabungan, peleburan, dan pengambilalihan sebagaimana 

dimaksud dalam Perkom No. 3 Tahun 2012. Berdasarkan penjelasan Pasal 7 PP No. 

57 Tahun 2010, yang dimaksud dengan terafiliasi adalah:  

a. hubungan antara perusahaan, baik langsung maupun tidak langsung, 

mengendalikan atau dikendalikan oleh perusahaan tersebut;  

b. hubungan antara 2 (dua) perusahaan yang dikendalikan, baik langsung maupun 

tidak langsung, oleh pihak yang sama. 

 

Apabila perusahaan menambah kepemilikan saham di suatu perusahaan sehingga 

berakibat perusahaan tersebut menjadi pengendali, maka penambahan kepemilikan 

saham tersebut wajib diberitahukan kepada KPPU. 
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Pengambilalihan saham PT Austindo Nusantara Jaya Rent oleh PT Mitra Pinasthika 

Mustika telah memenuhi syarat pemberitahuan yaitu batasan nilai mengenai nilai aset 

gabungan hasil pengambilalihan dan pengambilalihan tidak dilakukan antar 

perusahaan terafiliasi sehingga memenuhi ketentuan Pasal 7 PP No. 57 Tahun 2010.  

2. Prosedur Pemberitahuan 

Pelaku Usaha dalam melakukan pengambilalihan harus melakukan prosedur 

pemberitahuan, yaitu: 

a. Pemberitahuan secara tertulis kepada komisi paling lama 30 (tiga puluh) hari 

sejak tanggal telah berlaku secara yuridis penggabungan, peleburan, atau 

pengambilalihan saham perusahaan dengan cara mengisi formulir yang telah 

ditetapkan oleh komisi; 

b. Formulir sebagaimana yang ditetapkan diatas paling sedikit memuat: 

(1) Nama, alamat, nama pimpian atau pengurus Badan Usaha yang melakukan 

penggabungan, peleburan, atau pengambilalihan saham perusahaan lain; 

(2) Ringkasan rencana penggabungan, peleburan, atau pengambilalihan saham 

perusahaan lain; dan 

(3) Nilai aset atau hasil penjualan badan usaha. 

 

c. Formulir sebagaimana dimaksud diatas wajib: 

(1) Ditandatangani oleh pimpinan atau pengurus badan usaha uyang melakukan 

pengabungan, peleburan atau pengambilalihan saham perusahaan lain; dan 
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(2) Dilampri dokumen pendukung yang berkaitan dengan pengabungan, 

peleburan, atau pengambilalihan saham perusahan. 

Berdasarkan uraian di atas, maka dapat dinyatakan bahwa pengambilalihan saham 

yang dilakukan oleh PT Mitra Pinastihka Mustika terhadap PT Austindo Nusantara 

Jaya Rent  telah memenuhi tata cara pengambilalihan yang meliputi syarat dan 

prosedur pengambilalihan saham menurut UU No. 5 Tahun 1999 dan PP No. 57 

Tahun 2010. karena nilai aset dan nilai penjualan gabungan PT Mitra Pinasthika 

Mustika dan PT Ausrindo Jaya Rent selaku perusahaan yang diambilalih telah 

melebihi batasan nilai yang telah ditetapkan UU No. 5 Tahun 1999 dan PP No. 57 

Tahun 2010. Sehingga PT Mitra Pinasthika Mustika selaku perusahaan pengambilalih 

berkewajiban  untuk melakukan pemberitahuan kepada KPPU. 

B. Pertimbangan Putusan KPPU atas Keterlambatan Pemberitahuan 

Pengambilalihan Saham yang Dilakukan PT Mitra Pinasthika Mustika 

 

1. Proses Pemerikasaan di KPPU 

Untuk melaksanakan pengawasan, KPPU berwenang melakukan penyelidikan dan 

pemeriksaan terhadap pelaku usaha, saksi ataupun pihak lain, maka Komisi dapat 

memulai pemeriksaan terhadap para pihak yang dicurigai melanggar ketentuan UU 

No. 5 Tahun 1999 baik ada tidaknya laporan kepada KPPU. 

Pada tanggal 26 November 2012 dalam Putusan No. 09/KPPU-L/2012 Majelis 

Komisi melaksanakan Sidang Majelis Komisi dengan agenda Pemeriksaan PT Mitra 
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Pinasthika Mustika, yang pada pokoknya Majelis Komisi memperoleh informasi 

sebagai berikut:  

a. Nilai aset PT Mitra Pinasthika Mustika tahun 2011 adalah Rp. 2.590.092.000.000 

sesuai dengan Laporan Keuangan Konsolidasi PT Mitra Pinasthika Tahun 2011 

yang telah diserahkan kepada KPPU;  

b. Nilai penjualan PT Mitra Pinasthika Mustika tahun 2011 adalah Rp. 

8.717.476.000.000;  

c. Nilai asset austindo Nusantara Jaya Rent tahun 2011 adalah 3.446.337.112.363; 

d. Nilai penjualan Austindo Nusantara Jaya Rent tahun 2011 tahun 2011 adalah Rp. 

796.851.016.618; 

e. PT Mitra Pinasthika Mustika mengambilalih 99,99% saham Austindo Nusantara 

Jaya Rent; 

f. Nilai aset gabungan PT Mitra Pinastihka Mustika dan Austindo Nusantara Jaya 

Rent sebesar Rp 6.036.429.112.363;  

g. Nilai penjualan gabungan PT Mitra Pinasthika Mustika dan Austindo Nusantara 

Jaya Rent sebesar 9.514.327.016.618;  

h. PT Mitra Pinasthika Mustika dan Austindo Nusantara Jaya Rent bukan 

merupakan perusahaan yang terafiliasi (sesuai dengan skema perusahaan yang 

telah disampaikan kepada KPPU);  

i. PT Mitra Pinasthika Mustika melukukan pengambilalihan 31 Januari 2012, dalam 

waktu 30 (tiga puluh) hari kerja memiliki kewajiban untuk melakukan 

pemberitahuan kepada KPPU yaitu pada tanggal 12 Maret 2012. PT Mitra 

Pinasthika Mustika melakukan pemberitahuan pada tanggal 27 April 2012; 
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j. Bahwa dengan demikian PT Mitra Pinasthika Mustika terlambat melakukan 

Pemberitahuan kepada KPPU selama 32 hari kerja; 

k. Bahwa keterlambatan tersebut disebabkan oleh kesalahpahaman PT Mitra 

Pinasthika Mustika dalam memahami Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 

2010; 

l. Bahwa pemahaman PT Mitra Pinasthika Mustika terhadap ketentuan dari Pasal 5 

Peraturan Pemerintah Nomor 57 tahun 2010 mengenai nilai aset dan penjualan 

setelah penggabungan yaitu aset 2,5 Trilyun dan penjualan 5 Trilyun, Terlapor 

menginterprestasikan hal ini adalah nilai aset setelah penggabungan sehingga PT 

Mitra Pinasthika Musthika tidak memiliki kewajiban untuk melaporkan transaksi 

pengambilalihan ini karena nilai aset dan penjualan PT Mitra Pinasthika Mustika 

sebelum transaksi telah melampaui batasan nilai/threshold tersebut. Selain itu 

dengan nilai transaksi yang minim (tidak besar) dan pangsa pasar serta kondisi 

pasar yang tidak akan terpengaruh setelah transaksi ini, Terlapor merasa tidak 

memiliki kewajiban dalam melaporkan transaksi pengambilalihan ini; 

m. Bahwa pada prinsipnya PT Mitra Pinasthika Mustika memiliki itikad baik, 

sehingga setelah KPPU menyampaikan surat pemberitahuan. PT Mitra Pinasthika 

Mustika segera menyiapkan dokumen yang dibutuhkan, sehingga kurang dari satu 

bulan PT Mitra Pinasthika Mustika sudah menyampaikan laporan keterlambatan. 

Bahwa PT Mitra Pinasthika Mustika apabila diperlukan, bersedia untuk 

memberikan pernyataan kepatuhan kepada Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 

dalam menjalankan usahanya serta dalam melakukan tindakan korporasi; 
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n. Bahwa pengambilalihan ini baru sekali dilakukan oleh PT Mitra Pinasthika 

Mustika, sehingga belum terlalu memahami Peraturan Pemerintah Nomor 57 

Tahun 2010; 

o. Pada saat PT Mitra Pinasthika Mustika melakukan diskusi di KPPU, PT Mitra 

Pinasthika Mustika baru mengetahui ada Peraturan Komisi terkait merger dan 

akuisisi dan baru memahami cara penentuan nilai. 

Masa berlaku secara yuridis pengambilalihan saham PT Austindo Nusantara Jaya 

Rent oleh PT Mitra Pinasthika Mustika adalah tanggal 31 januari 2012. Dalam waktu 

30 (tiga puluh ) hari kerja, PT Mitra Pinasthika Mustika memiliki kewajiban 

melakukan pemberitahuan kepada KPPU paling lambat pada tanggal 12 Maret 2012. 

Berdasarkan formulir pemberitahuan A1 dan tanda terima pemberitahuan, terlapor 

melakukan pemberitahuan pada tanggal 27 April 2012. Berdasarkan pemeriksaan 

diatas terbukti PT Mitra Pinasthika Mustika melakukan keterlambatan pemberitahuan 

pengambilaliham saham PT Austindo Nusantara Jaya Rent kepada KPPU selama 32 

(tiga puluh dua) hari kerja.  

2. Alasan Keterlambatan Pemberitahuan Pengambilalihan Saham oleh PT 

Mitra Pinasthika Mustika 

 

 

PT Mitra Pinasthika Musthika dalam melakukan keterlambatan pemberitahuan 

pengambilalihan bukan karena adanya unsur kesengajaan dengan maksud untuk 

menutupi melainkan murni karena kesalah pahaman dalam mengartikan ketentuan 

yang diatur dalam PP No. 57 Tahun 2010 mengenai kewajiban pemberitahuan 
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pengambilalihan. PT Mitra Pinastihka Mustika menyampaikan alasan 

keterlambatannya sebagai berikut: 

a. Kekeliruan dalam memahami ketentuan PP No. 57 Tahun 2010 

Keterlambatan pemberitahuan Pengambilalihan terjadi sama sekali bukan karena 

adanya faktor kesengajaan dengan maksud untuk menutupi tindakan korporasi 

akusisi yang dilakukan oleh PT Mitra Pinasthika Mustika. Keterlambatan tersebut 

murni dikarenakan adanya kekeliruan pemahaman pengertian tentang ketentuan-

ketentuan yang diatur dalam PP No. 57 Tahun 2010 mengenai kewajiban 

pemberitahuan Pengambilalihan perusahaan, tanpa ada maksud kesengajaan 

sedikitpun;  

b. Jumlah transaksi 

Sebagaimana disebutkan dalam Pendapat KPPU, nilai transaksi Pengambilalihan 

Austindo Nusantara Jaya Rent oleh Terlapor adalah sebesar Rp. 

269.999.000.000,- (Dua ratus enam puluh sembilan milyar sembilan ratus 

sembilan puluh sembilan juta rupiah) semakin membuktikan bahwa 

Pengambilalihan ini tidak memberikan dampak hukum ataupun komersial apapun 

yang merugikan kepada pihak-pihak manapun. 

Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di atas secara substansial PT Mitra 

Pinasthika Musthika telah memenuhi kewajiban pelaporannya kepada KPPU dan 

penilaian dari KPPU sendiri telah menegaskan dan membuktikan bahwa 

pengambilalihan Austindo Nusantara Jaya Rent oleh PT Mitra Pinasthika Musthika 

tersebut sama sekali tidak bertentangan dengan UU No. 5 Tahun 1999, sehingga 
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adanya keterlambatan pelaporan transaksi Pengambilalihan tidak lain hanya 

merupakan masalah administrasi yang tidak disengaja yang disebabkan oleh 

kekurang-pahaman atas ketentuan tentang penyampaian pemberitahuan.  

Keterlambatan tersebut juga tidak menyebabkan adanya kerugian apapun yang 

bersifat material bagi para pelaku pasar ataupun bagi konsumen Terlapor maupun 

Austindo Nusantara Jaya Rent. Tindakan pengambilalihan yang dilakukan oleh PT 

Mitra Pinasthika Mustika tersebut merupakan Pengambilalihan yang pertama kali 

dilakukan oleh PT Mitra Pinasthika Mustika sehingga adanya perbedaan pemahaman 

mengenai batasan nilai (threshold) sebagaimana diatur dalam PP No. 57 Tahun 2010 

dan Perkom No. 3 Tahun 2012 karena transaksi pengambilalihan ini adalah transaksi 

yang baru pertama kali dilakukan oleh Terlapor dan pemahaman yang benar atas 

batasan nilai (threshold) tersebut justru diperoleh oleh PT Mitra Pinasthika Mustika 

dari KPPU dalam pertemuan tanggal 1 Agustus 2012.  

Hal tersebut yang menyebabkan PT Mitra Pinasthika Mustika tidak mengetahui dan 

belum pernah berpartisipasi dalam sosialisai peraturan-peraturan KPPU, termasuk 

sosialisasi peraturan KPPU yang mengatur tentang peyampaian pelaporan atas 

tindakan pengalihan saham dan penggabungan. Berdasarkan pertimbangan-

pertimbangan yang PT Mitra Pinasthika Mustika sampaikan di atas, PT Mitra 

Pinasthika Mustika memohon dengan segala hormat agar KPPU dapat mengecualikan 

PT Mitra Pinasthika Mustika dari pengenaan sanksi berupa denda administratif. 
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3. Pertimbangan Putusan KPPU atas Keterlambatan Pemberitahuan 

Pengambilalihan Saham yang Dilakukan PT Mitra Pinasthika Mustika 

 

 

KPPU dalam Putusan dapat mempertimbangkan hal-hal yang menjadi dasar yang 

meringankan bagi PT Mitra Pinasthika Mustika. Dalam Putusan No. 09/KPPU-l/2012 

ada beberapa hal yang menjadi pertimbangan KPPU untuk menjatuhkan sanksi 

kepada PT Mitra Pinsthika Mustika, yaitu: 

a. Bahwa PT Mitra Pinasthika Mustika setelah mengetahui bahwa telah terlambat 

dalam melakukan pemberitahuan pengambialihan saham, segera merespon 

dengan baik dan melengkapi syarat-syarat administratif kepada KPPU ;  

b. Bahwa Majelis Komisi mempertimbangkan hal-hal yang meringankan bagi 

Terlapor yaitu, PT Mitra Pinasthika Mustika telah bersikap baik dan kooperatif 

selama proses Sidang Majelis Komisi berlangsung;  

c. Bahwa Majelis komisi mempertimbangkan agar keterlambatan ini menjadi 

pembelajaran bagi pelaku usaha lainnya agar mematuhi peraturan perundang-

undangan yang berlaku. 

KPPU berpendapat keterlambatan pemberitahuan pengambilalihan terjadi sama sekali 

bukan karena adanya faktor kesengajaan dengan maksud menutupi tindakan korporasi 

pengambilalihan yang dilakukan oleh PT Mitra Pinasthika Mustika. Keterlambatan 

tersebut murni dikarenakan adanya kekeliruan pemahaman pengertian tentang 

ketentuan-ketentuan yang diatur dalam PP No.57 Tahun 2010 mengenai kewajiban 

pemberitahuan pengambilalihan saham, tanpa ada maksud sengaja.  
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Setelah KPPU mengirimkan pemberitahuan tertulis kepada PT Mitra Pinasthika 

Mustika terkait keterlambatan tersebut, yang langsung ditindak lanjuti sebagai bentuk 

tindakan korektif, yaitu dengan melakukan penyampaian pengambilalihan kepada 

KPPU, dimana kemudian berkas pemberitahuan dinyatakan lengkap oleh KPPU. 

Direksi PT Mitra Pinasthika Mustika juga bertindak koperatif menghadiri undangan 

permintaan klarifikasi dari KPPU. PT Mitra Pinasthika Mustika juga selalu 

menanggapi dan memenuhi permintan KPPU terkait dengan data-data dan informasi 

pengambilalihan.  

KPPU mengeluarkan pendapatnya atas pengambilalihan tersebut yang pada intinya 

menyimpulkan bahwa Majelis Komisi menilai tidak terdapat dugaan adanya praktek 

monopoli dan persaingan usaha tidak sehat yang diakibatkan pengambilalihan 

tersebut degnan pertimbangan tingkat konsentrasi pasar pembiayaan konsumen yang 

rendah, masih dibawah 1800, tidak terdapat hambatan masuk pasar di pasar jasa 

pembiayaan konsumen, bahwa nilai pangsa pasar gabungan PT Mitra Pinasthika 

Mustika dan PT Austindo Nusantara Jaya Rent sabesar 1,59% sangat kecil dan tidak 

dapat mempengaruhi pasar secara signifikan. Transaksi pengambilalihan PT Austindo 

Nusantara Jaya Rent oleh PT Mitra Pinasthika Mustika adalah sebesar Rp 

269.999.000.000 (dua ratus enam puluh Sembilan milyar Sembilan ratus Sembilan 

puluh Sembilan rupiah) semakin membuktikan bahwa pengambilalihan ini tidak 

memberikan dampak hukum ataupun komersial apapun yang merugikan kepada 

pihak-pihak manapun. Majelis Komisi menjadikan hal-hal yang diatas meringankan 
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bagi PT Mitra Pinasthika Mustika karena telah bersikap baik dan kooperatif selama 

proses sidang Majelis Komisi berlangsung. 

Berdasarkan uraian di atas, maka dapat diketahui bahwa KPPU melakukan 

pertimbangan terhadap pengambilalihan saham PT Austindo Jaya Rent oleh PT Mitra 

Pinasthika Mustika berdasarkan proses pemeriksaan dan alasan keterlambatan. KPPU 

menilai pengambilalihan saham tersebut tidak mengakibatkan dampak hukum 

ataupun dampak yang merugikan pihak-pihak manapun, dan tidak menimbulkan 

kekhawatiran adanya praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat. Untuk itu, 

KPPU menilai tidak terdapat dugaan adanya praktek monopoli dan persaingan usaha 

tidak sehat yang diakibatkan oleh pengambilalihan saham tersebut. 

C. Akibat Hukum Putusan KPPU atas Keterlambatan Pemberitahuan 

Pengambilalihan Saham 

 

Akibat hukum adalah akibat yang timbul dari hubangan atau hasil dari peristiwa 

hukum. Dengan demikian, berdasarkan pertimbangan Majelis Komisi serta hasil 

pemeriksaan dan penyelidikan dalam Putusan KPPU No. 09/KPPU-L/2012 maka 

KPPU telah memutuskan bahwa perkara keterlambatan pemberitahuan 

pengambilalihan saham yang dilakukan oleh PT Mitra Pinasthika Mustika dalam 

putusan tersebut telah terbukti melanggar Pasal 29 UU No. 5 Tahun 1999. Dengan 

demikian maka terdapat akibat hukum yang dijatuhkan KPPU dan upaya hukum yang 

dapat dilakukan oleh pihak yang dinyatakan bersalah serta akibat lain berupa eksekusi 

putusan jika tidak ada upaya hukum. Untuk itu, akibat hukum dari Putusan KPPU No. 

09/KPPU-L/2012 terkait keterlambatan melakukan pemberitahuan pengambilalihan 



24 
 

saham PT Austindo Nusantara Jaya Rent oleh PT Mitra Pinasthika Mustika, sebagai 

berikut: 

1. Penjatuhan Sanksi Administratif 

Menurut ketentuan Pasal 45 UU No. 5 Tahun 1999 KPPU hanya berwenang 

menjatuhkan sanksi administratif kepada pelaku yang terbukti melanggar ketentuan 

UU No. 5 Tahun 1999. Tindakan administratif yang dimaksud dalam Pasal 4 sampai 

dengan Pasal 13, Pasal 15, dan Pasal 16; perintah kepada pelaku usaha menghentikan 

integrasi vertikal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14; perintah kepada pelaku 

usaha untuk menghentikan kegiatan yang terbukti menimbulkan praktik monopoli 

dan atau menyebabkan persaingan usaha tidak sehat dan atau merugikan masyarakat; 

perintah kepada pelaku usaha untuk menghentikan penyalagunaan posisi dominan; 

penetapan pembatalan atas penggabungan atau peleburan dan pengambilalihan saham 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28; penetapan ganti rugi; serta pengenaan denda 

serendah-rendahnya Rp 1.000.000.000. (satu milir rupiah) dan setinggi-tingginya Rp 

25.000.000.000 (dua puluh miliar rupiah). Tindakan administratif yang diberikan 

KPPU kepada PT Mitra Pinasthika Mustika melalui putusan Nomor 09/KPPU-

L/2012 yaitu: 

a. Menyatakan bahwa Terlapor terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar Pasal 

29 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999;  

b. Menghukum Terlapor membayar denda sebesar Rp.4.600.000.000.- (Empat 

Milyar Enam Ratus Juta Rupiah) yang harus disetor ke Kas Negara sebagai 
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setoran pendapatan denda pelanggaran di bidang persaingan usaha Satuan Kerja 

Komisi Pengawas Persaingan Usaha melalui bank Pemerintah dengan kode 

penerimaan 423755 (Pendapatan Denda Pelanggaran di Bidang Persaingan 

Usaha).  

Berdasarkan akibat hukum yang ditimbulkan dalam Putusan KPPU No. 09/KPPU-

L/2012 sudah sesuai dan mencakup tindakan administratif yang terdapat pada 

ketentuan Pasal 47 UU No. 5 Tahun 1999. Tindakan administratif yang dijatuhkan 

kepada PT Mitra Pinasthika Mustika  dalam Putusan KPPU No. 09/KPPU-L/2012 

yaitu memerintahkan kepada PT Mitra Pinasthika Mustika membayar denda sebesar 

Rp.4.600.000.000.- (Empat Milyar Enam Ratus Juta Rupiah) yang harus disetor ke 

Kas Negara sebagai setoran pendapatan denda pelanggaran di bidang persaingan 

usaha Satuan Kerja Komisi Pengawas Persaingan Usaha melalui bank Pemerintah 

dengan kode penerimaan 423755 (Pendapatan Denda Pelanggaran di Bidang 

Persaingan Usaha). 

2. Upaya Hukum Keberatan 

Setelah KPPU memutuskan telah terjadi atau tidak terjadi pelanggaran terhadap UU 

No. 5 Tahun 1999 dalam tengang waktu 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak 

selesainya pemerikasaan lanjutan, dan KPPU telah memberitahukan petikan 

putusannya kepada pelaku usaha maka pelaku usaha dapat menentukan sikap 

terhadap hasil putusan KPPU tersebut. Pelaku usaha yang telah dinyatakan bersalah 
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oleh KPPU dapat menentukan sikap yaitu dengan tidak menerima isi putusan atau 

menerima isi putusan tersebut berupa upaya hukum keberatan. 

Namun, berdasarkan Putusan KPPU No. 09/KPPU-L/2012 pelaku yang terbukti telah 

melakukan pelanggaran atau ketentuan UU No. 5 Tahun 1999 yaitu PT Mitra 

Pinasthika Mustika tidak melakukan upaya hukum keberatan. Sehingga Putusan 

KPPU No. 09/KPPU-L/2012 telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap, untuk 

selanjutnya dilakukan eksekusi putusan. 

3. Eksekusi Putusan 

Eksekusi adalah upaya paksa untuk melakukan suatu putusan yang telah berkekuatan 

hukum yang tetap. Apabila KPPU telah memutuskan bahwa pelaku usaha telah 

terbukti melakukan pelanggaran UU No. 5 Tahun 1999 dalam suatu putusan KPPU 

dan pelaku usaha yang dinyatakan ersalah tidak mengajukan keberatan dalam tengang 

waktu 14 (empat belas) hari setelah menerima petikan putusan KPPU tersebut 

mempunyai kekuatan eksekusi dan dapat dilakukan eksekusi putusan. 

Berdasarkan Putusan KPPU No. 09/KPPU-L/2012 dan memperhatikan sanksi yang 

dijatuhkan kepada PT Mitra Pinasthika Mustika yang telah terbukti melakukan 

pelanggaran Pasal 29 UU No. 5 Tahun 1999 yang berupah perintah kepada PT Mitra 

pinasthika Mustika untuk membayar denda sebesar Rp.4.600.000.000.- (Empat 

Milyar Enam Ratus Juta Rupiah) yang harus disetor ke Kas Negara sebagai setoran 

pendapatan denda pelanggaran di bidang persaingan usaha Satuan Kerja Komisi 

Pengawas Persaingan Usaha.  
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Berdasarkan uraian diatas, KPPU telah tepat dalam memberikan sanksi kepada PT 

Mitra Pinasthika Mustika selaku perusahaan yang melakukan keterlambatan 

pemberitahuan pengambilalihan saham yakni sanksi hukum berupah tindakan 

administratif yaitu perintah untuk membayarkan denda atas keterlambatan 

pemberitahuan pengambilalihan saham. Penjatuhan sanksi yang dilakukan KPPU 

berupa tindakan administratif telah sesuai dengan ketentuan Pasal 29 UU No. 5 

Tahun 1999. Setelah putusan KPPU dijatuhkan PT Mitra Pinasthika Mustika 

menentukan sikap yaitu menerima isi putusan KPPU dengan tidak melakukan upaya 

hukum keberatan. Putusan KPPU tersebut memiliki kekuatan hukum tetap, yang 

selanjutnya dilakukan eksekusi putusan.  

Eksekusi putusan yang dilakukan oleh KPPU terhadap PT Mitra Pinasthika Mustika 

telah sesuai yaitu berupa perintah untuk membayarkan denda sebesar Rp. 

4.600.000.000 (empat milyar enam ratus juta rupiah) yang harus disetorkan ke kas 

negara. Eksekusi putusan ini telah sesuai dengan UU No. 5 Tahun 1999 dan PP No. 

57 Tahun 2010. Putusan KPPU terhadap PT mitra Pinasthika diharapkan menjadi 

pembelajaran kepada pelaku usaha lain agar tidak melakukan keterlambatan dalam 

pemberitahuan pengambilalihan saham agar tercipta iklim persaingan usaha yang 

sehat di Indonesia. KPPU dalam menjatukan sanksi melalui Putusan No.09/KPPU-

L/2012 kepada PT Mitra Pinasthika Mustika telah menjalankan dan memenuhi 

tugasnya dengan baik sebagai lembaga yang independen dalam mengawasi 

persaingan usaha tidak sehat.  
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V. KESIMPULAN 

Berdasarkan uraian hasil penelitian dan pembahasan, maka dapat diambil kesimpulan 

sebagai berikut: 

1. Pengambilalihan saham PT Austindo Jaya Rent oleh PT Mitra Pinasthika Mustika 

telah memenuhi tata cara pemberitahuan yang meliputi  syarat dan prosedur  yang 

diatur UU No. 5 Tahun 1999 dan PP No. 57 Tahun 2010. Dengan terpenuhinya 

nilai aset dan nilai penjualan gabungan PT Mitra Pinasthika Mustika dan PT 

Ausrindo Jaya Rent selaku perusahaan yang diambilalih telah melebihi batasan 

nilai yang telah ditetapkan UU No. 5 Tahun 1999 dan PP No. 57 Tahun 2010 

yaitu nilai aset gabungan Rp 6.036.429.112.363 (enam triliun tiga puluh enam 

miliar empat ratus dua puluh Sembilan juta seratus dua belas ribu tiga ratus enam 

puluh tiga rupiah) dan nilai penjualan gabungan PT Mitra Pinasthika Mustika Rp 

9.514.327.016.618 (Sembilan triliun lima ratus empat belas miliar tiga ratus dua 

puluh tujuh juta enam belas ribu enam ratus delapan belas rupiah). Untuk itu, PT 

Mitra Pinasthika Mustika berkewajiban  untuk melakukan pemberitahuan kepada 

KPPU melalui prosedur yang ditetapkan yaitu melakukan pemberitahuan secara 

tertulis paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak berlaku secara yuridis 

pengambilalihan. 
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2. Pemberitahuan yang dilakukan PT Mitra Pinasthika Mustika terhadap 

pengambilalihan saham PT Austindo Jaya Rent terlambat dari batas waktu yang 

ditetapkan oleh KPPU yaitu 30 (tiga puluh) hari. Untuk itu, KPPU melakukan 

pertimbangan terhadap pengambilalihan saham PT Austindo Jaya Rent oleh PT 

Mitra Pinasthika Mustika berdasarkan proses pemeriksaan dan alasan 

keterlambatan. KPPU menilai pengambilalihan saham tersebut tidak 

mengakibatkan dampak hukum ataupun dampak yang merugikan pihak-pihak 

manapun, dan tidak menimbulkan kekhawatiran adanya praktek monopoli dan 

persaingan usaha tidak sehat karena jumlah gabungan pangsa pasar antara PT 

Mitra Pinasthika Mustika dan PT Austindo Jaya Rent dalam pasar usaha jasa 

pembiayaan konsumen setelah dilakukan pengambilalihan hanya sebesar 1,59% 

dari total 196 pelaku usaha yang bergerak dibidang yang sama atau sebesar Rp 

269.999.000.000 (dua ratus enam puluh Sembilan miliar Sembilan ratus Sembilan 

puluh Sembilan juta rupiah). Alasan keterlambatan PT Mitra Pinasthika Mustika 

melakukan pemberitahuan yaitu kekeliruan dalam memahami PP No. 57 Tahun 

2010 dan jumlah transaksi yang tidak menimbulkan persaingan usaha yang tidak 

sehat menjadi pertimbangan Majeli Komisi yang meringankan bagi PT Mitra 

Pinasthika Mustika. Untuk itu, KPPU menilai tidak terdapat dugaan adanya 

praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat yang diakibatkan oleh 

pengambilalihan saham tersebut. 

3. KPPU telah tepat dalam memberikan sanksi kepada PT Mitra Pinasthika Mustika 

selaku perusahaan yang melakukan keterlambatan pemberitahuan 

pengambilalihan saham yakni sanksi hukum berupah tindakan administratif yaitu 
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perintah untuk membayarkan denda atas keterlambatan pemberitahuan 

pengambilalihan saham. Penjatuhan sanksi yang dilakukan KPPU berupa 

tindakan administratif telah sesuai dengan ketentuan Pasal 29 UU No. 5 Tahun 

1999. Setelah putusan KPPU dijatuhkan PT Mitra Pinasthika Mustika 

menentukan sikap yaitu menerima isi putusan KPPU dengan tidak melakukan 

upaya hukum keberatan. Sehingga putusan KPPU tersebut memiliki kekuatan 

hukum tetap, yang selanjutnya dilakukan eksekusi putusan. Eksekusi putusan 

yang dilakukan oleh KPPU terhadap PT Mitra Pinasthika Mustika yaitu berupa 

perintah untuk membayarkan denda sebesar Rp. 4.600.000.000 (empat milyar 

enam ratus juta rupiah) yang harus disetorkan ke kas negara. Eksekusi putusan ini 

telah sesuai dengan UU No. 5 Tahun 1999 dan PP No. 57 Tahun 2010. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



31 
 

 

 

 

DAFTAR PUSTAKA 

 

A Saputro, Perdana, Hukum Merger Indonesia Dalam Konteks Hukum Persaingan 

Usaha, CR Publishing, Jakarta:2012. 

Chatamarasjid, Ais, Menyikap Tabir Perseroan: Kapita Selekta Perusahaan, PT Citra 

Aditya Bakti, Bandung:2000. 

Faudy, Munir, Hukum Bisnis Dalam Teori dan Praktek, PT Citra Aditya Bakti, 

Bandung:1996. 

------------------, Hukum Tentang Akuisisi, Take Over, & LBO, PT Citra Aditya Bakti, 

Bandung:2001. 

Harahap, Yahya, Hukum Perseroan Terbatas, Sinar Grafika, Jakarta:2009. 

Hermansyah, Pokok-Pokok Hukum Persaingan Usaha di Indonesia, Kencana, 

Jakarta:2008. 

Kagramanto, Budi, Mengenal Hukum Persaingan Usaha, Laras, Sidoarjo:2008. 

Kamal Rokan, Mustafa, Hukum Persaingan Usaha : Teori dan Prakteknya di 

Indonesia. PT RajaGrafindo Persada, Jakarta:2010. 

K Harjono, Dhaniswara, Pembaruan Hukum Perseron Terbatas, PPHBI, 

Jakarta:2008. 

Lubis, Andi Fahmi, DKK, Hukum Persaingan Usaha Antara Teks & Konteks, Gtz, 

Jakarta:2009. 

Margono, Suyud, Hukum Anti Monopoli, Sinar Grafika, Jakarta:2009. 

Muhammad, Abdulkadir, Hukum Perusahaan Indonesia, PT Citra Aditya Bakti, 

Bandung:2010. 



32 
 

------------------------------, Hukum Persaingan Usaha, PT Citra Aditya Bakti, 

Bandung:2010. 

------------------------------, Hukum dan Penelitian Hukum, PT Citra Aditya Bakti, 

Bandung:2004. 

Mulia, Natalie, dan Cornelius Simanjuntak, Organ Perseroan Terbatas, PT Sinar 

Grafika, Jakarta:2009. 

Rafsanjani, Dafson, Peran KPPU Dalam Pengambilalihan Saham Perusahaan, 

Skripsi, B.Lampung:2009. 

Raharjo, Handri, Hukum Perusahaan, PT Buku Seru, Jakarta:2013. 

Siswanto, Arie, Hukum Persaingan Usaha, Ghalia Indonesia, Jakarta:2002. 

Sirait, Natasya Ningrum, Iktisar Ketentuan Persaingan Usaha, PT Gramedia, 

Jakarta:2010. 

Sutanya, R.T., DKK, Pengartian Pokok Hukum Perusahaan, PT Raja Grafindo 

Persada, Jakarta:1996. 

Soekanto, Sarjono, Penelitian Hukum Normatif, Rajawali Pers, Jakarta:1990. 

Usman, Richmadi, Hukum Persaingan Usaha Di Indonesia, Sinar Grafika, 

Jakarta:2013. 

 

Perundang-undangan 

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan 

Persaingan Usaha Tidak Sehat. 

Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2010 tentang Penggabungan atau Peleburan 

Badan Usaha dan Pengambilalihan Saham Perusahaan yang dapat mengakibatkan 

terjadinya Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat  

Perkom Nomor 3 Tahun 2012 tentang Penggabungan atau Peleburan Badan Usaha 

dan Pengambilalihan Saham Perusahan yang Dapat Mengakibatkan Terjadinya 

Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. 

Putusan KPPU Nomor 09/KPPU-L/2012 tentang Dugaan Pelanggaran Pasal 29 

Undana-Undang No. 5 Tahun 1999 terkait Pemberitahuan Pengambilalihan saham 



33 
 

Sumber Lain 

http://ahmad-rifai-uin.blogspot.com/2013/04/akibat-hukum.html pukul 21:23 tanggal 

15 desember 2013 

 

 

http://ahmad-rifai-uin.blogspot.com/2013/04/akibat-hukum.html%20pukul%2021:23

