
NASKAH PUBLIKASI SKRIPSI  

PENGGABUNGAN USAHA  

 BPR-BKK KARANGMALANG  SRAGEN  

DILIHAT DARI SEGI YURIDIS 

 

 

Disusun dan Diajukan untuk Melengkapi Tugas- Tugas dan Syarat- Syarat Guna 

Mencapai Derajat Sarjana Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas 

Muhammadiyah Surakarta 

Oleh : 

Nur Aini Muhammad 

C. 100 080 131 

 

FAKULTAS HUKUM 

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA 

2012 







PENGGABUNGAN USAHA  BPR-BKK KARANGMALANG  SRAGEN 

DILIHAT DARI SEGI  YURIDIS 

 

Nama     : Nur Aini Muhammad 

NIM       : C.100 080 131 

Jur/Fak : Hukum 

 

ABSTRAK 

Perkembangan perbankan di Indonesia sudah dimulai pada saat periode 

pendudukan belanda. Tanggal 28 oktober 1988 dikeluarkan Pakto 88 dan pakto ini 

mengalami tujuh kali perubahan dan penyempurnaan, salah satu isinya adalah 

penyederhanaan dan penggabungan usaha Bank. Di kota Sragen telah dilakukan 

penggabungan usaha terhadap empat belas BPR-BKK yang ada disetiap 

kecamatan.  

Merger adalah penggabungan usaha dua perseroan atau lebih, dimana 

salah satu diantaranya tetap berdiri dengan nama perseroannya sementara yang 

lainnya lenyap dengan segala nama dan kekayaannya dimasukkan dalam 

perseroan yang tetap berdiri tersebut.    

Hasil dari penelitian ini adalah jenis merger BPR-BKK Karangmalang 

adalah merger horizontal, sederhana, operasional, dan tujuan pemilik saham 

melakukan merger adalah: memperkuat organisasi, jangkauan pemasaran, skala 

usaha, kemampuan investasi,  ketertiban penyaluran dana, rotasi pegawai lebih 

luas, menghemat biaya dan meningkatkan kemampuan memperoleh laba, 

memperkuat permodalan. Dampak merger bagi para pihak yakni berdampak baik 

bagi semua pihak dan tidak ada pihak yang dirugikan. 
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ABSTRACT 

 

         Development of banking in Indonesia has begun at the time of Dutch 

occupation period. On 28 October 1988 issued Pakto Pakto 88 and underwent 

seven changes and improvements, it is one of simplification and merger of the 

Bank. In the town of Sragen has made a business combination on RB-BKK 

fourteen available in each district. 

          Merger is a merger of two or more of the company, where one of them still 

stand by the name perseroannya while others disappeared with all his wealth and 

name included in the company who remained standing. 

          The results of this study is the type of RB-BKK Karangmalang merger is 

horizontal merger, a simple, operational, and the purpose of merger shareholders 

are: strengthening the organization, marketing reach, scale of business, investment 

capabilities, order the distribution of funds, greater employee rotation, to save 

costs and improve profit, strengthening the capital. The impact of the merger for 

the good for all parties. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



A. Pendahuluan 

Perkembangan Perbankan di Indonesia sudah dimulai pada saat periode 

pendudukan belanda. Bank pertama di Indonesia didirikan oleh pemerintah 

Hindia Belanda pada tahun 1824 dengan nama Nederlandsche Handel 

Maatschappij (NHM).
1
 Bank dibedakan menjadi dua macam yakni Bank Umum 

dan Bank Perkreditan Rakyat (BPR). Pada tanggal 27 Oktober 1998 Menko 

EKUIN Radius Prawiro mengumumkan serangkaian kebijakan baru yang 

merupakan paket deregulasi di bidang keuangan moneter dan perbankan yang 

lebih dikenal dengan sebutan Pakto 88. Pakto 88 ini mengalami tujuh kali 

perubahan dan penyempurnaan yang disesuaikan dengan kondisi dan 

perkembangan moneter dan perbankan di Indonesia. Salah satu isi dari perubahan 

pakto 88 ini adalah peleburan dan penggabungan usaha bank.  

Bank BPR BKK Karangmalang  merupakan salah satu lembaga 

Perbankan  hasil penggabungan usaha dari 14 BPR BKK di Kabupaten Sragen. 

Pada mulanya bernama Badan Kredit Kecamatan (BKK). BPR-BKK tidak dapat 

memberikan bantuan modal yang banyak kepada para nasabah dikarenakan 

modal yang dimiliki memang tidaklah besar. Bank berfungsi sebagai financial 

intermediary dengan usaha utama menghimpun dan menyalurkan dana 

masyarakat serta memberikan jasa-jasa lainya dalam lalu lintas pembayaran.
2
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Oleh karena itu maka penggabungan usaha adalah jalan yang paling tepat untuk 

memberikan pelayanan kepada para  nasabah tersebut. Penggabungan usaha 

diperlukan agar BPR-BKK Karangmalang dapat memiliki modal yang besar 

yang berasal dari modal BPR yang bergabung dan modal ini digunakan untuk 

melayani para nasabah agar lebih baik lagi. Pada tahun 2006 di Sragen telah 

dilakukan penggabungan usaha terhadap 14 (empat belas) BPR-BKK yang ada 

disetiap kecamatan di Kabupaten Sragen. Oleh sebab itu penulis tertarik untuk 

meneliti dalam suatu Penulisan Hukum dengan judul “Penggabungan Usaha 

BPR-BKK Karangmalang Sragen Dilihat dari Segi Yuridis”. 

Mengenai rumusan masalah dalam penelitian ini adalah termasuk jenis 

merger apakah penggabungan usaha BPR-BKK Karangmalang Sragen dan apa tujuan  

pemegang saham melakukan merger serta apa saja dampak merger bagi para 

pihak. 

Berdasarkan dengan permasalahan tersebut diatas maka tujuan yang 

ingin dicapai yakni untuk mengetahui jenis merger dari penggabungan usaha 

BPR-BKK Karangmalang Sragen dan tujuan pemegang saham melakukan 

merger serta untuk mengetahui dampak merger bagi para pihak. 

Berdasarkan dengan permasalahan tersebut diatas maka manfaat yang 

ingin dicapai : Manfaat  Teoritis yakni diharapkan memberikan manfaat bagi 

perkembangan Hukum Perdata khususnya mengenai praktik merger dalam 

bidang Perbankan dan diharapkan menambah referensi dan literatur kepustakaan 

di bidang Hukum Perdata. Manfaat Praktis yakni memberikan gambaran yang 



lebih jelas dan sebagai sumber informasi bagi masyarakat mengenai praktik 

merger. 

Pengertian merger secara umum yaitu penggabungan usaha dua 

perseroan atau lebih, dimana salah satu diantaranya tetap berdiri dengan nama 

perseroannya sementara yang lainnya lenyap dengan segala nama dan 

kekayaannya dimasukkan dalam perseroan yang tetap berdiri tersebut. 

Jenis merger dibagi kedalam beberapa jenis, yakni: dilihat dari segi jenis 

usaha( Horizontal, Vertikal, Kon-Generik, Konglomerat ), dilihat dari segi 

tatacara dilakukannya merger ( likuidasi dan jual beli aset, jual beli asset dan 

likuidasi, jual beli saham dan likuidasi ), dilihat dari segi variasinya ( sederhana, 

praktis, segitiga, segitiga terbalik, anak induk, defacto ), dilihat dari segi analisis 

keuangan ( permodalan murni, operasional ) dan dilihat dari segi akutansi ( 

metode pembelian, metode pooling of interest ). 

 

B. Metode Penelitian  

Metode penelitian yaitu suatu cara yang harus dilakukan untuk 

menemukan, mengembangkan dan menguji suatu pengetahuan dengan 

menggunakan alat-alat tertentu.
3
 Suatu metode penelitian akan mengemukakan 

secara teknis tentang metode-metode yang digunakan dalam penelitian.
4
  

Metode Pendekatan dalam penelitian ini adalah yuridis empiris, Yuridis 

yaitu data yang berasal dari peraturan daerah dan peraturan diatasnya, sedangkan 

                                                           
3
 Sutrisno Hadi, 1997, Metodologi Riset, Yogyakarta: UGM press, hal.3. 

4
 Noeng Muhadjir, 1998, Metode Penelitian Kualitatif,Yogyakarta: Rake Sarasin, hal. 3. 



empiris yaitu data yang diperolehnya dengan jalan terjun ke lapangan atau data 

yang secara langsung diperoleh dari masyarakat dan dilakukan dengan 

observasi.
5
  

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif yaitu suatu 

penelitian yang dimaksudkan untuk memberikan gambaran selengkap-

lengkapnya mengenai masalah yang diteliti sehingga tujuannya untuk 

memberikan data seteliti mungkin secara sistematis dan menyeluruh. 

 Sumber Data yang digunakan berasal dari 2 sumber yakni: Sumber data 

primer yakni data dari Penelitian di BPR-BKK Karangmalang Kabupaten Sragen 

dan Sumber Data Sekunder yakni data yang diambil dari buku-buku, 

literature,peraturan perundang-undangan dan sumber-sumber lain yang 

berhubungan dengan obyek penelitian. Bahwa lokasi penelitian yang dipilih 

adalah BPR-BKK Karangmalang Sragen.  

Data-data yang diperlukan dalam penelitian ini, akan dikumpulkan  

melalui studi kepustakaan dan penelitian di lapangan. Kemudian untuk teknik 

pengumpulan data adalah Data yang telah terkumpul dan telah diolah akan 

dibahas dengan menggunakan metode analisis kualitatif. 

 

C. Pembahasan 

1. Jenis Merger Dari Penggabungan Usaha BPR-BKK Karangmalang dan Tujuan 

Pemegang Saham Melakukan Merger 
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 P. Joko Subagyo,1997, Metode Penelitian Dalam Teori dan Praktek, Jakarta: Rineka Cipta, 

hal.91. 



Pada 1 September 2006, dilakukan penggabungan diantara BPR-BKK 

di Kabupaten Sragen sebanyak 14 BPR-BKK kedalam BPR-BKK 

Karangmalang sesuai dengan Keputusan Deputi Gubernur BI No. 

8/9.KEP.DpG/2006 dan Keputusan Gubernur Jawa Tengah No.503/63/2006.  

BPR-BKK Karangmalang melakukan penggabungan usaha melalui 

beberapa tahap: 

a. Usulan Rencana Merger, usulan merger tersebut disampaikan dalam RUPS 

tanggal 17 februari 2005.  

b. Rancangan merger, dibuat pada tanggal 10 Maret 2005 dan sudah  sesuai 

dengan pasal 11 PP Nomor 28 tahun 1999. 

c. Pengumuman ringkasan rancangan merger. Hal ini sudah sesuai dengan 

pasal 14 PP Nomor 28 tahun 1999 .  

d. Keberatan merger, keberatan dapat diajukan dalam jangka waktu paling 

lambat 7(tujuh) hari sebelum pemanggilan RUPS. Menurut pasal 37 PP 

Nomor 28 Tahun 1999 apabila dalam jangka waktu tersebut kreditur dan 

pemegang saham minoritas tidak mengajukan keberatan, maka kreditur 

dan pemegang saham minoritas dianggap menyetujui merger. 

e. Izin merger BPR-BKK Karangmalang, Ini sudah sesuai dengan pasal 16 

PP Nomor 28 Tahun 1999. Kemudian  Gubernur Bank Indonesia 

mengeluarkan izin Kepurtusan Gubernur Bank Indonesia Nomor 8/9/ 

Kep.DpG/2006 tentang pemberian izin penggabungan usaha BPR-BKK 

Karangmalang dan izin juga dikeluarkan oleh Gubernur Jawa Tengah 

nomor 503/63/2006. 



f. Akta Merger, RUPS pada tanggal 4 September 2006 telah menyetujui 

usulan akta merger dan ditandatangani oleh para pemegang dihadapan 

Notaris Sunartitiningsih Sapai Widaryo, S.H. Hal ini sudah sesuai dengan 

pasal 15 PP Nomor 28 Tahun 1999.  

g. Perubahan Anggaran Dasar, dari 14 BPR-BKK se-Kabupaten Sragen,13 

BPR-BKK digabung kedalam BPR-BKK Karangmalang dan statusnya 

berubah menjadi kantor cabang, tempat kedudukan BPR-BKK 

Karangmalang sebagai kantor pusat berada di jl. Dewi Sartika Puro, 

Karangmalang, Sragen.  

h. Pengumuman hasil merger, dilakukan pada tanggal 5 September 2006 

dengan Nomor 580/07/2006 di Solo Pos dan Suara Merdeka. Hal ini sesuai 

dengan pasal 22 PP Nomor 28 Tahun 1999.  

Merger yang dilakukan BPR-BKK Karangmalang memang mengalami 

beberapa kendala. Kendalanya adalah sulit untuk mensinkronkan dari budaya 

kerja dan aturan yang berbeda menjadi satu manajemen, namun kendala tersebut 

dapat dilalui sehingga merger dapat terlaksana dengan baik. Dari proses Merger 

yang dijelaskan diatas maka dapat ditarik kesimpulan bahwa penggabungan usaha 

yang dilakukan oleh BPR-BKK Karangmalang merupakan merger horizontal, 

merger sederhana, dan merger operasional.
6
 

a. Merger horizontal karena merger ini merupakan merger dari dua 

perusahaan atau lebih yang semua perusahaan tersebut bergerak dalam 

bidang bisnis yang sama. 

                                                           
6
 Munir fuadi, 2002, Hukum tentang Marger, Bandung: Citra Aditya Bakti 85. 



b.  Merger sederhana karena merger ini merupakan merger yang dilakukan 

dengan menggunakan prosedur yang sederhana yaitu suatu perusahaan 

melakukan merger ke perusahaan yang lain dan salah satunya melebur dan 

seluruh aktiva dan pasiva perusahaan yang melebur tersebut kemudian 

beralih ke perusahaan hasil merger. 

c.  Merger operasional karena perusahaan-perusahaan yang melakukan 

merger diharapkan akan ada sinergi dari perusahaan yang melakukan merger 

lewat integrasi dari operasional perusahaan-perusahaan tersebut. 

Berikut ini adalah tujuan pemegang saham melakukan merger adalah 

sebagai berikut: 

a. Untuk meningkatkan skala usaha sehingga meningkatkan daya saing. 

Sama seperti yang disampaikan oleh Marzuki Usman bank perlu 

melakukan merger antara lain:
7
 meningkatkan skala usaha usaha 

penyelamatan perusahaan, homogenisasi perusahaan, mendorong harga 

saham di pasar modal, ,  memperkuat struktur permodalan, melebarkan 

perusahaan, efisiensi biaya produksi dan menciptakan sinergi yang 

optimal. 

b. Untuk memperkuat permodalan dan keuangan bank yaitu bank dengan 

modal yang besar umumnya akan menarik kepercayaan masyarakat 

terhadap bank yang lebih kecil. Sama seperti  yang disampaikan oleh 

                                                           
7
 Marzuki Usman, 1997,Makalah Aspek Hukum Merger, Konsolidasi dan Akuisisi dalam Upaya 

Penyehatan Perbankan,Jakarta 



Thomas Suyatno, bank perlu melakukan merger antara lain:
8
 memperkuat 

struktur permodalan,  memperbaiki posisi dan daya saing, memperbesar 

market share, membangun citra baru dan membuang citra lama, membantu 

dunia usaha beroperasi secara efektif dan efisien. 

c. Untuk memperkuat jangkauan pemasaran baik dari segi promosi maupun 

sumber daya manusia. Dengan merger maka sumber daya manusia yang 

ada di dua atau lebih BPR-BKK yang bergabung dapat dimanfaatkan 

secara maksimal.  

d. Untuk meningkatkan kemampuan investasi. Dengan adanya merger maka 

antar BPR-BKK yang ada di Kabupaten Sragen ini tidak perlu bersaing 

dan BPR-BKK dapat  melakukan kerja sama untuk membesarkan BPR-

BKK hasil merger. 

e. Untuk meningkatkan ketertiban penyaluran dana, aturan penyaluran kredit 

dan penanganan kredit macet bervariasi antar BPR-BKK bahkan antar 

waktu untuk mengejar target. Dengan dilakukannya merger maka 

penyaluran dana dapat dilakukan secara bersama-sama sehingga 

penyaluran dana akan menjadi tertib. 

f. Untuk memperkuat organisasi agar tingkatan jabatan dapat ditata dengan 

baik dan dikelola lebih professional sehingga tercipta BPR-BKK yang 

benar-benar terorganisasi secara baik dan dapat melayani masyarakat 

secara baik pula. 
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 Thomas Suyatno,1997, Makalah  Aspek Hukum merger, konsolidasi dan akuisisi dalam 

upaya penyehatan perbankan dalam Era Globalisasi, Jakarta. 



g. Meningkatkan kemampuan memperoleh laba melalui perluasan 

pemasaran. Bank perlu melakukan merger untuk memperluas market 

share, misalnya dengan perluasan kantor cabang dan perluasan jaringan 

pasar. 

h. Rotasi pegawai lebih luas sehingga dapat pegawai dapat ditempatkan 

sesuai dengan pengalaman dan keahliannya.  

i. Untuk meningkatkan penghematan biaya. Dengan adanya penggabungan 

biaya operasional dapat dihemat sekecil mungkin. 

2. Dampak Merger Bagi Para Pihak 

Dampak Merger Bagi Bank, sebelum dilakukan merger masing-masing 

BPR-BKK berdiri sendiri-sendiri dan berkedudukan di setiap kecamatan. 

Setelah dilakukannya merger BPR-BKK tersebut menjadi kantor cabang dari 

BPR-BKK Karangmalang yang beralamat kantor pusat di jl. Dewi Sartika 

Puro, Karangmalang. Setelah merger maka BPR-BKK Karangmalang 

melakukan Pembukaan kantor cabang dan melakukan perubahan nama BPR-

BKK dan jumlah kantor sebanyak 14 yang  terdiri dari 1 kantor pusat dan 13 

kantor cabang.  Pembukaan kantor cabang, berdasarkan pasal 1 angka 4 

Peraturan Bank Indonesia Nomor 8/26/PBI/2006 tentang BPR “Kantor cabang 

adalah kantor BPR yang secara langsung bertanggung jawab kepada kantor 

pusat BPR yang bersangkutan, dengan alamat tempat usaha yang jelas dimana 

kantor cabang itu melakukan usahanya“. BPR hanya dapat membuka kantor 

cabang di wilayah provinsi yang sama dengan kantor pusatnya dan hanya dapat 

dilakukan dengan izin Bank Indonesia. Izin pembukaan kantor cabang 



diberikan dalam 2 (dua) tahap: Persetujuan prinsip pembukaan kantor cabang 

dan Izin operasional kantor cabang Perubahan Nama BPR-BKK. BPR-BKK 

yang ikut merger di kabupaten sragen yang dahulu namanya BPR-BKK 

Sukodono sekarang namanya diganti menjadi BPR-BKK Karangmalang 

cabang Sukodono. BPR yang telah memperoleh persetujuan perubahan nama 

dari instansi yang berwenang wajib mengajukan permohonan kepada Bank 

Indonesia mengenai penetapan penggunaan izin usaha yang dimiliki BPR 

dengan nama yang baru. BPR wajib mengumumkan pelaksanaan perubahan 

nama kepada masyarakat dalam surat kabar harian lokal atau pada papan 

pengumuman diseluruh kantor BPR yang bersangkutan paling lambat 20 hari 

sejak tanggal persetujuan dari Bank Indonesia. 

Dampak Merger Bagi Karyawan, Sebelum merger dilakukan, karyawan 

merupakan karyawan masing-masing dari BPR-BKK yang ikut merger. Setelah 

merger  dilakukan karyawan tersebut berubah menjadi karyawan BPR hasil 

merger.   BPR-BKK Karangmalang memiliki prinsip untuk memperlakukan 

semua karyawan secara adil meskipun adil itu tidak harus sama. Pada kantor 

pusat terdapat direksi dan kantor cabang terdapat pemimpin  cabang . Berikut 

adalah nama karyawan BPR-BKK Karangmalang Sragen: Dewan Pengawas ( 

Dra Endang Susilowati, MSi, Drs. Budiyono, dan Drs. Yusep Wahyudi ), 

Direksi ( H. Supardi, SE.MM dan H. Raji, SE.MM ),  Bidang Kredit ( Sutitik, 

SE.MM ), Sub Bid Pengawasan KRD ( Rachmat, S.SH ), Bidang Dana ( 

Suradi, SE ) Sub Bid Kas ( Endang, SE ), Sub Bid Dana ( Kasianik, SE ), 

Bidang umum ( Sumardi, SE ), Sub Bid SDM & Umum ( Sumartono, SE ), Sub 



Bid Akutansi ( Wiyono, SE ), Seksi Pelayanan ( Dwi Hastuti,SE ), Seksi 

Pemasaran ( Sutini, SE ). 

Dampak Merger Bagi Pemegang Saham, Sebelum merger dilakukan 

jumlah dan komposisi pemegang saham adalah Pemerintah Profinsi jateng 

sebesar 50%, Pemerintah Kabupaten Sragen sebesar 42,5% , dan Bank Jateng 

sebesar 7,5%. Kemudian pada saat dilakukan merger pada tahun 2006 sampai 

pertengahan 2008 pemegang saham BPR-BKK Karangmalang tetap sama, 

namun pada akhir 2008 Bank Jateng melepaskan diri dengan menjual 

sahamnya dan dibeli oleh Pemerintah Provinsi Jateng dan Pemerintah 

Kabupaten Sragen. Sehingga jumlah dan komposisi pemegang saham menjadi: 

Pemerintah Profinsi jateng sebesar 51% dan Pemerintah Kabupaten Sragen 

sebesar 49% . Berdasarkan pasal 1 angka 10 Peraturan Bank Indonesia Nomor 

8/26/PBI/2006 tentang BPR”Pemegang saham pengendali adalah badan 

hukum, perorangan dan/atau kelompok usaha yang memiliki saham perusahaan 

atau BPR sebesar 25% (dua puluh lima perseratus) atau lebih dari jumlah 

saham yang dikeluarkan dan mempunyai hak suara; atau memiliki saham 

perusahaan atau BPR sebesar 25% (dua puluh lima perseratus) dari jumlah 

saham yang dikeluarkan dan mempunyai hak suara namun dapat dibuktikan 

telah melakukan pengendalian BPR baik secara langsung atau tidak langsung.  

Dampak Merger Bagi Direksi, Sebelum merger setiap BPR-BKK 

memiliki direksi sendiri-sendiri. Tetapi setelah merger direksi dari masing-

masing BPR-BKK tersebut menjadi pemimpin cabang dari BPR-BKK 

Karangmalang Sragen. Menurut pasal 22 Peraturan Bank Indonesia Nomor 



8/26/PBI/2006 tentang BPR anggota direksi wajib memenuhi persyaratan 

yakni: kompetensi, integritas, reputasi keuangan. Pemenuhan persyaratan bagi 

anggota direksi dilaksanakan sesuai dengan ketentuan mengenai penilaian 

kemampuan dan kepatutan (fit and proper test) BPR. Calon direksi telah lulus 

fit dan proper test di Bank Indonesia telah diumumkan pada media massa serta 

mendapat pengesahan dari RUPS tanggal 27 April 2006 adalah: Direktur 

Utama : H.Supardi,SE.M dan Direktur : H.Raji,SE,MM. 

Dampak Merger Bagi Nasabah, Sebelum dilakukan merger nasabah yang 

ada merupakan nasabah dari masing-masing BPR-BKK yang ikut merger. 

Tetapi setelah merger nasabah yang dimiliki oleh masing-masing BPR BKK 

tersebut secara otomatis menjadi nasabah dari BPR-BKK Karangmalang. Dan 

setiap nasabah dapat melakukan transaksi apapun atau dapat menikmati setiap 

produk dan layanan dari BPR-BKK Karangmalang. Dan para nasabah sangat 

senang dengan adanya merger ini karena dengan merger mereka akan lebih 

mudah mendapatkan layanan dari bank. 

Dari pembahasan diatas maka dapat dikatakan bahwa merger berdampak 

baik bagi para pihak dan tidak ada pihak yang dirugikan. 

 

D. Penutup 

 Berdasarkan pembahasan terhadap hasil penelitian mengenai pokok 

permasalahan, maka kesimpulan yang dapat diambil adalah Jenis merger dari 

penggabungan usaha BPR-BKK Karangmalang adalah Merger Horizontal, 

Merger Sederhana dan Merger Operasional. 



 Tujuan  pemegang saham BPR-BKK Karangmalang Sragen melakukan 

merger yaitu: Untuk meningkatkan skala usaha sehingga meningkatkan daya 

saing, untuk memperkuat permodalan dan keuangan bank, untuk memperkuat 

jangkauan pemasaran baik dari segi promosi maupun sumber daya manusia, 

untuk meningkatkan kemampuan investasi sehingga tidak terjadi persaingan 

antar BPR-BKK sendiri, untuk meningkatkan ketertiban penyaluran dana, 

untuk memperkuat organisasi agar tingkatan jabatan dapat ditata dengan baik, 

meningkatkan kemampuan memperoleh laba melalui perluasan pemasaran, 

rotasi pegawai lebih luas sehingga dapat menempatkan pegawai sesuai dengan 

pengalaman dan keahliannya, untuk meningkatkan penghematan biaya melalui 

pemangkasan biaya akibat duplikasi pekerjaan.  

Dampak merger bagi bank , bank yang tetap berdiri dan menjadi kantor 

pusat adalah BPR-BKK Karangmalang dengan alamat di jl. Dewi Sartika Puro, 

Karangmalang, Sragen. Sedangkan kantor yang dahulu ditempati sebagai 

kantor dari masing-masing BPR-BKK yang ada di setiap kecamatan sekarang 

difungsikan sebagai kantor cabang dari BPR-BKK Karangmalang.  

Dampak Merger Bagi Karyawan, Setelah merger status karyawan 

berpindah dari masing-masing BPR menjadi BPR hasil merger yakni menjadi 

karyawan BPR-BKK Karangmalang Sragen. BPR-BKK Karangmalang 

memiliki prinsip untuk memperlakukan semua karyawan secara adil meskipun 

adil itu tidak harus sama.  

Dampak Merger Bagi Pemegang Saham, Sebelum merger dilakukan 

jumlah dan komposisi pemegang saham BPR-BKK Karangmalang adalah: 



Pemerintah Profinsi jateng sebesar 50%, Pemerintah Kabupaten Sragen sebesar 

42,5%, dan Bank Jateng sebesar 7,5%. Pada saat dilakukan merger pada tahun 

2006 sampai pertengahan 2008 pemegang saham BPR-BKK Karangmalang 

tetap sama . Namun pada akhir 2008  Bank Jateng melepaskan diri dengan 

menjual sahamnya dan dibeli oleh Pemerintah Provinsi Jateng dan Pemerintah 

Kabupaten Sragen sehingga jumlah dan komposisi pemegang saham BPR-

BKK Karangmalang menjadi : Pemerintah Profinsi jateng sebesar 51% dan 

Pemerintah Kabupaten Sragen sebesar 49%. 

Dampak Merger Bagi Direksi, Setelah merger direksi dari masing-

masing BPR-BKK yang ikut merger tersebut kemudian menjadi kepala cabang 

dari BPR-BKK Karangmalang Sragen. Kemudian direksi BPR-BKK 

Karangmalang yang terpilih adalah H. Supardi, SE.MM dan H. Raji,SE.MM. 

Dampak Merger Bagi Nasabah, Setelah merger nasabah yang dimiliki 

oleh masing-masing BPR BKK tersebut secara otomatis menjadi nasabah dari 

BPR-BKK Karangmalang. Dan setiap nasabah dapat melakukan transaksi 

apapun atau dapat menikmati setiap produk dan layanan dari BPR-BKK 

Karangmalang. Saran yang dapat penulis sampaikan adalah segala sesuatu yang 

sudah berjalan baik dan sudah sesuai dengan peraturan yang berlaku hendaknya 

dipertahankan dengan baik , hendaknya BPR-BKK Karangmalang Sragen tetap 

memberikan pelayanan kepada nasabah dengan sebaik- baiknya serta dalam  

melaksanakan merger hendaknya memperhatikan kepentingan semua pihak 

yang berhubungan dengan bank sehingga tidak menimbulkan kerugian bagi 

pihak manapun



DAFTAR PUSTAKA 

Widjanarto, 1993,  Hukum dan Ketentuan Perbankandi Indonesia, Jakarta: 

Pustaka Utama Grafiti 

Usman Rachmadi, 2001, Aspek-aspek Hukum Perbankan di Indonesia, Jakarta. 

Gramedia Pustaka Utama 

Hadi Sutrisno, 1997, Metodologi Riset, Yogyakarta: UGM press 

Muhadjir Noeng, 1998, Metode Penelitian Kualitatif,Yogyakarta: Rake Sarasin 

Subagyo P. Joko,1997, Metode Penelitian Dalam Teori dan Praktek, Jakarta: 

Rineka Cipta 

fuadi Munir, 2002, Hukum tentang Marger, Bandung: Citra Aditya Bakti 

Usman Marzuki, 1997,Makalah Aspek Hukum Merger, Konsolidasi dan Akuisisi 

dalam Upaya Penyehatan Perbankan,Jakarta 

Suyatno Thomas,1997, Makalah  Aspek Hukum merger, konsolidasi dan akuisisi 

dalam upaya penyehatan perbankan dalam Era Globalisasi, Jakarta. 

Peraturan Bank Indonesia No.8/26/ PBI/ 2006 tentang BPR 

Peraturan Pemerintah No 28 Tahun 1999 tentang Merger, Konsolidasi dan Akuisisi 

Bank 

 




