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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Dewasa ini, dimana era modern digital terus berkembang, perusahaan-

perusahaan yang dulu bersifat konvensional ikut mengalami perkembangan, segala 

bentuk pekerjaan yang dulu harus dilakukan secara tatap muka antar pekerja 

sekarang dapat dimediasi dan dihubungkan secara digital, hal tersebut 

mengakibatkan persaingan dalam dunia usaha semakin ketat dan menuntut 

perusahaan untuk terus melakukan inovasi serta memikirkan strategi agar 

perusahaan bisa tetap bertahan dan terus berkembang. Berbagai strategi baik jangka 

pendek maupun jangka panjang harus dipikirkan oleh perusahaan agar tidak 

tertinggal dalam persaingan yang melaju sangat cepat. 

Berbagai strategi tersebut haruslah memenuhi tujuan utama perusahaan yaitu 

mencari keuntungan, selain hal itu barang tentu harus bisa menjadi perisai 

pertahanan perusahaan menuju perkembangan persaingan usaha yang massive ini. 

Dalam upayanya untuk mencapai tujuan jangka panjang yang ditargetkan, sebuah 

perusahaan harus bisa mengambil keputusan serta melakukan kegiatan yang tepat 

guna tercapainya target tersebut dengan memperhatikan dinamika pada lingkungan 

internal dan eksternal perusahaan. Perlu dipahami dalam perubahan sistem 

manajemen perusahaan, dimana faktor eksternal perusahaan menjadi pertimbangan 

utama bagi ancaman dan peluang perusahaan, karena faktor eksternal perusahaan 

berada di luar kendali perusahaan. Persaingan strategis dalam dunia bisnis memang 

sudah menjadi hal yang sering terjadi seiring dengan pesatnya perkembangan pasar 

(Parrangan, Kumadji, & Yulianto, 2015). Ketika membuat dan menjalankan 

corporate strategy, perusahaan terikat pada keputusan-keputusan strategis yang 

harus diambilnya. Keputusan tersebut terbagi menjadi berbagai kelompok, 

kelompok keputusan investasi (investment decision), keputusan deviden (dividend 

decision), dan keputusan pembiayaan (financing decision). 

Salah satu yang mempunyai dampak besar ialah keputusan investasi, karena 

berhubungan langsung dengan kegiatan investasi yang dilakukan oleh perusahaan. 
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Keputusan investasi berkaitan dengan proses pemilihan satu atau lebih alternatif 

investasi yang dinilai lebih menguntungkan dari beberapa investasi lain yang 

tersedia bagi perusahaan. Keputusan investasi ini dapat mempengaruhi nilai 

perusahaan apabila komposisi investasi dilakukan dengan baik, sehingga dapat 

menarik investor untuk berinvestasi (Prasetyo, Z.A, & Azizah, 2012). Dilihat dari 

sisi keuangan perusahaan, salah satu bentuk investasi ialah penggabungan atau 

pengambilalihan perusahaan, dimana merupakan investasi jangka panjang berupa 

penganggaran modal/capital budgeting. 

Selain keputusan investasi yang dapat diambil oleh sebuah perusahaan, 

terdapat strategi bisnis lain yaitu berupa ekspansi. Otoritas Jasa Keuangan 

menjelaskan bahwa arti ekspansi atau perluasan usaha adalah suatu kegiatan untuk 

memperluas atau memperbesar bisnis yang biasanya ditandai dengan menciptakan 

pasar baru, memperluas fasilitas, merekrut karyawan, dan sebagainya. Ekspansi 

terbagi menjadi dua, yaitu internal dan eksternal. Dalam ekspansi eksternal salah 

satunya ialah penggabungan beberapa usaha atau perusahaan, yang disebut dengan 

Penggabungan, Peleburan Atau Pengambilalihan. Ekspansi dan investasi 

merupakan hal penting dan tidak dapat dipisahkan dalam berbisnis karena menjadi 

salah satu penunjang agar sebuah bisnis atau usaha dapat berkembang lebih maju 

lagi. Maka dari itu sebagai bentuk dari perwujudan adanya ekspansi dan investasi 

sebuah perusahaan, timbulah sebuah perbuatan hukum yaitu Pengambilalihan 

perusahaan. Penggabungan dan Pengambilalihan dianggap sebagai aspek keuangan 

perusahaan, manajemen, dan strategi yang terlibat dengan pembelian dan 

kombinasi perusahaan. Perusahaan selalu memanfaatkan Penggabungan dan 

Pengambilalihan untuk mengembangkan bisnisnya dengan sebaik-baiknya (Chui & 

Ip, 2017). Di dunia nyata, Penggabungan dan Pengambilalihan diharapkan dapat 

meningkatkan kinerja perusahaan sebagai hasil akhir dari sinergi yang diperoleh, 

kontrol pasar, peningkatan daya saing, strategi manajemen terintegrasi, dan 

diversifikasi risiko, antara lain (Hossain, 2021). 

Penggabungan dan pengambilalihan pertama kali terjadi di Amerika Serikat 

pada tahun 1980an. Di Indonesia sendiri penggabungan dan pengambilalihan sudah 

dikenal sejak lama, hal tersebut dapat dilihat dari diberlakukannya Undang-Undang 
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Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas, di mana diatur dalam Pasal 102 

sampai Pasal 109. Setelahnya, pada tahun 1998 terjadi penggabungan antara Bank 

Ekspor Impor Indonesia (Bank Exim), Bank Dagang Negara (BDN), Bank Bumi 

Daya (BBD), dan Bank Pembangunan Indonesia (Bapindo), yang pada akhirnya 

membentuk Bank Mandiri seperti yang kita kenal saat ini.  

(https://www.merdeka.com/uang/berawal-dari-penggabungan-4-bank-ini-sejarah-

bank-mandiri.html) diakses pada 22 Mei 2021, pukul: 16.30. Dari penggabungan 

keempat bank tersebutlah, penggabungan semakin dikenal luas oleh masyarakat 

Indonesia. Penggabungan dan pengambilalihan selanjutnya diatur dalam undang-

undang terbaru perseroan terbatas yang mencabut undang-undang sebelumnya, 

yaitu Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas 

(selanjutnya disebut UUPT), pada Pasal 1 angka 11 yang mendefinisikan, 

“Pengambilalihan adalah perbuatan hukum yang dilakukan oleh badan hukum 

atau orang perseorangan untuk mengambil alih saham Perseroan yang 

mengakibatkan beralihnya pengendalian atas Perseroan tersebut.” Berbanding 

lurus dengan adanya Penggabungan, Peleburan atau Pengambilalihan perusahaan, 

hal tersebut dapat memicu adanya persaingan usaha, baik yang mengarah kepada 

persaingan usaha yang sehat, atau bahkan persaingan usaha tidak sehat dan dapat 

menimbulkan praktek monopoli. Untuk mencegah dan mengatasi hal tersebut, 

maka dibuatlah Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek 

Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (Selanjutnya disebut UU No. 5/1999). 

UU No. 5/1999 merupakan sebuah tool of social control and a tool of social 

engineering, yaitu sebagai “alat kontrol sosial” UU No. 5/1999 berusaha menjaga 

kepentingan umum dan mencegah praktek monopoli dan/atau persaingan usaha 

tidak sehat, dan sebagai “alat rekayasa sosial”. UU No. 5/1999 berusaha untuk 

meningkatkan efisiensi ekonomi nasional, mewujudkan iklim usaha yang kondusif 

melalui pengaturan persaingan usaha yang sehat, dan berusaha menciptakan 

efektivitas dan efisiensi dalam kegiatan usaha. (Hermansyah, 2008: 348) 

Berdasarkan amanat UU No. 5/1999 ini pula, terbentuklah sebuah lembaga 

independen yang bertugas untuk melaksanakan pengawasan, pelaksanaan, dan 

penegakan hukum persaingan usaha di Indonesia, termasuk di dalamnya 
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pengawasan pencegahan mengenai praktek monopoli dan persaingan usaha tidak 

sehat yaitu Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU), sebuah lembaga non 

pemerintahan yang terbentuk pada 7 Juni 2000.  

Dalam prosesnya, setiap perusahaan yang melakukan Penggabungan, 

Peleburan atau Pengambilalihan wajib memberikan notifikasi kepada KPPU sesuai 

dengan UU No. 5/1999 tepatnya pada Pasal 29 ayat (1) yang menyatakan bahwa 

penggabungan atau peleburan dengan nilai tertentu wajib diberitahukan kepada 

Komisi, pemberitahuan bersifat wajib (mandatory) berlaku setelah penggabungan 

perusahaan terlaksana. Sistem Post Merger Notification adalah pelaporan setelah 

adanya Penggabungan, Peleburan Maupun Pengambilalihan, sistem inilah yang 

saat ini digunakan oleh Indonesia. Jadi setiap perusahaan yang telah secara sah 

menggabungkan diri, atau meleburkan diri wajib untuk melakukan pelaporan (post 

notification) kepada KPPU sebagaimana ketentuan yang ada. 

Secara kuantitas, aktivitas penggabungan perusahaan semakin hari semakin 

bertambah seiring dengan percepatan pertumbuhan ekonomi nasional dan 

internasional. Menurut data dari Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU), pada 

Tahun 2019 terdapat 120 perusahaan yang melaporkan kegiatan penggabungan dan 

pengambilalihan perusahaan, dan naik menjadi 195 perusahaan pada tahun 2020, 

sepanjang semester pertama 2021 KPPU telah mencatatkan sebanyak 106 

perusahaan yang melaporkan notifikasi penggabungan dan pengambilalihan 

perusahaan serta kemungkinan akan terus bertambah sampai semester kedua tahun 

ini.  

Pada Senin, 17 Mei 2021 media memberitakan dengan gencar mengenai 

perbuatan hukum dua perusahaan raksasa yang ada di Indonesia yaitu Gojek (PT. 

Aplikasi Karya Anak Bangsa) perusahaan penyandang gelar “decacorn” yang 

memiliki pengguna aktif lebih dari 30 juta jiwa, termasuk 2 juta driver  serta 

900.000 merchant UMKM dengan Tokopedia (PT. Tokopedia) perusahan 

penyandang gelar “unicorn” yang memiliki pengguna aktif bulanan mencapai 100 

juta termasuk lebih dari 10 juta merchant UMKM yang tergabung di dalamnya. 

Pengambilalihan Tokopedia oleh Gojek tersebut bernilai hingga Rp572,9 triliun, 

selain itu dikatakan bahwa pengambilalihan kedua perusahaan tersebut merupakan 
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pengambilalihan perusahaan digital terbesar di Indonesia bahkan terbesar 

sepanjang sejarah Asia Tenggara. Gojek selaku perusahaan transportasi on-demand 

dan pembayaran daring/finansial melalui Gopay dan Tokopedia selaku perusahaan 

E-Commerce, yang selanjutnya mengumumkan pengambilalihan dan membentuk 

sebuah entitas bisnis baru (brand) sebuah holding company bernama GoTo Group.  

Pembentukan GoTo Group ini menghasilkan ekosistem baru yang menggarap 

banyak sektor bisnis, mulai dari jasa transportasi, pengiriman makanan, jasa 

keuangan, logistik dan E-Commerce. Keputusan pengambilalihan antara kedua 

perusahaan besar tersebut tentu menuai pro-kontra di masyarakat. GoTo Group 

mengklaim bahwa mereka akan memberikan kemudahan kepada seluruh lapisan 

masyarakat untuk memperoleh akses terhadap produk dan layanan berkualitas, 

kapanpun dan di manapun. Ekosistem GoTo Group mewakili hingga 2% (dua 

persen) dari total Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia. Penggabungan tersebut 

menjadikan GoTo Group sebagai kombinasi usaha terbesar di Indonesia hingga 

Asia. Hal ini juga didukung oleh para investor kedua perusahaan, di mana beberapa 

diantaranya ialah Alibaba Group, Astra International, BlackRock, Capital Group, 

DST, Facebook, Google, JD.com, KKR, Northstar, Pacific Century Group, PayPal, 

Provident, Sequoia Capital, SoftBank Vision Fund 1, Telkomsel, Temasek, 

Tencent, Visa dan Warburg Pincus. 

Dengan besarnya nilai valuasi sebagaimana tersebut di atas merupakan 

sebuah kewajiban bagi Gojek untuk melaporkan kegiatan pengambilalihan 

perusahaan tersebut. Karena berdasarkan Peraturan Komisi Pengawas Persaingan 

Usaha Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2019 tentang Penilaian Terhadap 

Penggabungan atau Peleburan Badan Usaha, atau Pengambilalihan Saham 

Perusahaan Yang Dapat Mengakibatkan Terjadinya Praktek Monopoli dan/atau 

Persaingan Usaha Tidak Sehat, pada Pasal 2 ayat (2), menyatakan bahwa kewajiban 

pemberitahuan penggabungan perusahaan, apabila nilai Aset Badan Usaha hasil 

penggabungan melebihi Rp2.500.000.000.000,00 (dua triliun lima ratus miliar 

rupiah),  atau nilai penjualan badan usaha hasil penggabungan melebihi 

Rp5.000.000.000.000,00 (lima triliun rupiah). Selain itu, dalam Pasal 7 diatur 

mengenai batas Pemberitahuan kepada Komisi ialah 30 (tiga puluh) hari sejak 
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tanggal penggabungan, peleburan atau pengambilalihan perusahaan berlaku efektif 

secara yuridis.  

Fokus permasalahan penulisan ini ialah, data dari Komisi Pengawas 

Persaingan Usaha bahwa Gojek baru melaporkan pengambilalihan terhadap 

Tokopedia pada 9 Agustus 2021   kepada KPPU, sehingga sudah terhitung lebih 

dari 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal efektif yuridis kedua perusahaan tersebut 

bergabung. Maka dalam hal ini, sudah pasti bahwa Gojek dan Tokopedia terlambat 

memberitahukan pengambilalihan, yang mengakibatkan penilaian mengenai 

apakah pengambilalihan kedua perusahaan tersebut sudah sesuai dan dampaknya 

dalam persaingan usaha yang seharusnya dilakukan oleh KPPU bisa dikatakan 

mengalami kemunduran sampai adanya pemberitahuan oleh kedua perusahaan 

tersebut. Selain itu, apakah dengan pengambilalihan Tokopedia oleh Gojek tersebut 

akan memicu persaingan usaha yang kuat dan sehat sehingga meningkatkan 

produktivitas atau sebaliknya, menimbulkan terjadinya praktek monopoli dan 

persaingan usaha tidak sehat yang dilakukan oleh GoTo Group. 

Oleh karena latar belakang tersebut di atas, penulis tertarik untuk mengkaji dan 

menulis permasalahan tersebut dalam bentuk skripsi yang berjudul “ANALISIS 

PENGAMBILALIHAN TOKOPEDIA OLEH GOJEK DITINJAU DARI 

UNDANG–UNDANG NOMOR 5 TAHUN 1999 TENTANG LARANGAN 

PRAKTEK MONOPOLI DAN PERSAINGAN USAHA TIDAK SEHAT” 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas, peneliti merumuskan ke 

dalam dua pokok permasalahan yang akan diteliti yaitu: 

1. Bagaimana proses pemberitahuan pengambilalihan perusahaan (post merger 

notification) dan konsekuensi ketika terlambat memberikan pemberitahuan 

ditinjau dari peraturan perundang-undangan? 

2. Apakah Pengambilalihan Tokopedia oleh Gojek dapat menimbulkan praktek 

monopoli dan/atau persaingan usaha tidak sehat? 

C. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah yang telah diuraikan, terdapat tujuan yang 

hendak dicapai. Di dalam penelitian ini terdapat dua jenis tujuan, yaitu tujuan 
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objektif dan tujuan subjektif. Tujuan objektif merupakan tujuan yang berasal dari 

tujuan penelitian itu sendiri, sedangkan tujuan subjektif berasal dari penulis. 

Adapun tujuan objektif dan subjektif yang hendak dicapai dalam penulisan ini 

yaitu: 

1. Tujuan Objektif 

a. Menganalisis mengenai proses pemberitahuan Pengambilalihan 

perusahaan dan konsekuensi atau sanksi yang akan didapat oleh 

perusahaan ketika terlambat melakukan pemberitahuan kepada Komisi 

Pengawas Persaingan Usaha ditinjau dari peraturan perundang-undangan 

yang saat ini berlaku. 

b. Menganalisis mengenai Pengambilalihan Tokopedia oleh Gojek dapat 

menimbulkan praktek monopoli dan/atau persaingan usaha tidak sehat. 

2. Tujuan Subjektif 

a. Memberikan informasi dan pengetahuan bagi penulis dan masyarakat 

tentang bagaimana proses pemberitahuan Pengambilalihan perusahaan 

dan konsekuensi ketika terjadi keterlambatan pemberitahuan, dan 

memberikan informasi mengenai apakah Pengambilalihan Tokopedia 

oleh Gojek dapat menimbulkan praktek monopoli dan/atau persaingan 

usaha tidak sehat. 

b. Menerapkan ilmu dan teori hukum yang telah penulis peroleh selama 

perkuliahan agar dapat bermanfaat bagi penulis dan masyarakat. 

c. Memenuhi persyaratan akademis dalam memperoleh gelar sarjana 

hukum di bidang Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sebelas 

Maret Surakarta. 

 

D. Manfaat Penelitian 

Sejatinya penelitian hukum bertujuan untuk memberikan manfaat bagi 

perkembangan ilmu hukum. Penelitian ini diharapkan akan memberikan manfaat 

dan kegunaan bagi masyarakat umum, instansi dan bagi penulis itu sendiri. Adapun 

manfaat yang penulis harapkan dari penelitian ini yaitu: 
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1. Manfaat Teoritis 

a. Memberikan sumbangan pemikiran bagi perkembangan ilmu di bidang 

hukum, khususnya dalam ilmu perdata. 

b. Menambah referensi dan literatur kepustakaan hukum perdata terkait 

proses pemberitahuan penggabungan perusahaan dan konsekuensi ketika 

terlambat, dan menambah informasi mengenai Pengambilalihan 

Tokopedia oleh Gojek dapat menimbulkan praktek monopoli dan/atau 

persaingan usaha tidak sehat. 

2. Manfaat Praktis 

a. Memberikan jawaban atas permasalahan yang diteliti dalam penulisan ini 

sehingga bermanfaat bagi institusi tempat penulis menimba Ilmu Hukum 

Di Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret. 

b. Menambah wawasan bagi penulis dan masyarakat terkait permasalahan 

yang diteliti. 

E. Metode Penelitian 

Penelitian hukum merupakan suatu kegiatan ilmiah, yang didasarkan pada 

metode, sistematika dan pemikiran tertentu, yang bertujuan untuk mempelajari satu 

atau beberapa gejala hukum tertentu, dengan jalan menganalisanya (Soekanto, 

2007: 43). Dalam sebuah penelitian hukum diperlukan metode penelitian yang 

kemudian akan digunakan penulis untuk menunjang hasil penelitian tersebut guna 

mencapai tujuan penelitian hukum. Adapun metode penelitian yang digunakan 

penulis dalam penelitian hukum adalah sebagai berikut: 

1. Jenis Penelitian 

Jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan hukum ini adalah 

penelitian hukum normatif (doctrinal research) atau penelitian hukum 

kepustakaan. Penelitian hukum normatif adalah penelitian berdasarkan 

bahan-bahan hukum (library based) yang fokusnya pada membaca dan 

mempelajari bahan-bahan hukum primer dan sekunder. Sehingga, dalam 

penelitian hukum dilakukan untuk menghasilkan argumentasi, teori, atau 

konsep baru sebagai preskripsi dalam menyelesaikan masalah yang dihadapi 
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dimana jawaban yang diharapkan adalah right, inappropriate, atau wrong 

(Marzuki, 2014: 34-35). 

2. Sifat Penelitian 

Penelitian hukum yang digunakan dalam penulisan hukum ini bersifat 

preskriptif. Sebagai ilmu yang bersifat preskriptif, ilmu hukum mempelajari 

tujuan hukum, nilai-nilai keadilan, validitas aturan hukum, konsep-konsep 

hukum, dan norma-norma hukum. Sebagai ilmu terapan, ilmu hukum 

menetapkan standar prosedur, ketentuan-ketentuan, rambu-rambu dalam 

melaksanakan aktivitas hukum (Marzuki, 2014: 22). Sifat preskriptif dalam 

penelitian hukum ini adalah penulis akan mempelajari konsep hukum dan 

segala ketentuan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku di 

Indonesia terkait penerapan hukum penggabungan dan pengambilalihan 

beserta hukum yang terkait dengan praktek monopoli dan persaingan usaha 

tidak sehat. 

3. Pendekatan Penelitian 

Pendekatan penelitian dalam penulisan hukum ini menggunakan 

pendekatan perundang-undangan dan regulasi yang berkaitan dengan isu 

hukum yang sedang ditangani (Marzuki, 2014: 133). Melalui pendekatan 

perundang-undangan akan memperoleh suatu argumentasi hukum dengan 

menganalisis peraturan perundang-undangan terhadap isu hukum yang dikaji 

oleh penulis. 

4. Jenis dan Sumber Data Penelitian 

Sumber bahan penelitian yang digunakan oleh penulis dalam penulisan 

hukum ini yaitu:  

a. Bahan hukum primer 

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat 

autoritatif, artinya bahan hukum yang mempunyai otoritas (Marzuki, 

2014: 181). Bahan hukum primer yang digunakan penulis dalam 

penulisan hukum adalah sebagai berikut: 

1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata; 

library.uns.ac.id digilib.uns.ac.id



10 
 

 
 

2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek 

Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat; 

3) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas; 

4) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Cipta Kerja; 

5) Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2010 tentang Penggabungan 

Atau Peleburan Badan Usaha Yang Dapat Mengakibatkan 

Terjadinya Praktek Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat; 

6) Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan 

Larangan Praktek Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat; 

7) Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 3 Tahun 2019 

tentang Penilaian Terhadap Penggabungan Atau Peleburan Badan 

Usaha, Atau Pengambilalihan Saham Perusahaan Yang Dapat 

Mengakibatkan Terjadinya Praktek Monopoli Dan/Atau Persaingan 

Usaha Tidak Sehat. 

b. Bahan Hukum Sekunder 

Bahan hukum sekunder merupakan penjelasan mengenai bahan 

hukum primer berupa: 

1) Buku-buku; 

2) Literatur; 

3) Dokumen resmi atau karya ilmiah;  

4) Jurnal hukum para ahli; 

5) Wawancara; dan 

6) Data dari internet. 

5. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum 

Teknik pengumpulan bahan hukum yang digunakan dalam penulisan 

hukum ini adalah studi kepustakaan (library research) yang dilakukan 

dengan membaca dan mengkaji materi dari bahan hukum sekunder. 

6. Teknik Analisis Bahan Hukum 

Teknik analisis hukum ini menggunakan teknis analisis bahan hukum 

dengan metode silogisme melalui pola pikir deduktif. Dalam pola pikir 

deduktif ini terdapat 2 (dua) premis untuk membangun analisis terhadap isu 
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hukum yaitu berupa premis mayor yang merupakan aturan hukum yang 

berlaku dan premis minor yang merupakan fakta hukum atau kondisi empiris 

dalam pelaksanaan suatu aturan hukum. Kemudian kedua premis tersebut 

ditarik kesimpulan atau konklusi (Marzuki, 2014: 90). 

F. Sistematika Penulisan Hukum 

Penyajian sistematika penulisan berfungsi untuk memberikan gambaran 

secara keseluruhan mengenai pembahasan yang akan dirumuskan sesuai dengan 

kaidah dan aturan baku penulisan hukum. Adapun sistematika penulisan hukum 

tersebut terdiri dari 4 (empat) bab yang setiap bab terbagi dalam sub-sub bagian 

yang dimaksudkan untuk mempermudah pemahaman terhadap keseluruhan hasil 

penelitian ini, sebagai berikut: 

BAB I  : PENDAHULUAN 

Pada bab ini penulis akan memaparkan mengenai latar belakang 

penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, 

metode penelitian, dan sistematika penulisan hukum yang akan 

digambarkan sebagai berikut: 

A. Latar Belakang 

B. Rumusan Masalah 

C. Tujuan Penelitian 

1. Tujuan Objektif 

2. Tujuan Subjektif 

D. Manfaat Penelitian 

1. Manfaat Teoritis 

2. Manfaat Praktis 

E. Metode Penelitian 

F. Sistematika Penulisan Hukum 

BAB II  : TINJAUAN PUSTAKA 

Pada bab ini penulis akan menguraikan secara sistematis mengenai 

asas-asas atau teori-teori dari kepustakaan dan doktrin ilmu yang 

dianut secara universal, serta menggambarkan logika hukum guna 

library.uns.ac.id digilib.uns.ac.id



12 
 

 
 

menganalisis dan menjawab permasalahan yang sedang diteliti. 

Tinjauan Pustaka terbagi menjadi 2 (dua), yaitu: 

A. Kerangka Teori atau Konseptual 

B. Kerangka Pemikiran 

Untuk mempermudah alur berpikir dan pemahaman terdapat pula 

kerangka berpikir yang disertakan dalam bab ini. 

BAB III  : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

Pada bab ini penulis akan menguraikan dan menyajikan data primer 

dan sekunder yang relevan dengan permasalahan hukum, serta 

menuangkan telah isu hukum yang diteliti secara komprehensif 

berdasarkan rumusan permasalahan yang telah dirumuskan 

sebelumnya. 

Rumusan masalah dalam penulisan hukum ini yaitu: 

1. Bagaimana proses pemberitahuan pengambilalihan perusahaan 

(post merger notification) dan konsekuensi ketika terlambat 

memberikan pemberitahuan ditinjau dari peraturan perundang-

undangan? 

2. Apakah Pengambilalihan Tokopedia oleh Gojek dapat 

menimbulkan praktek monopoli dan/atau persaingan usaha 

tidak sehat? 

BAB IV : PENUTUP 

A. Simpulan 

Dalam bagian ini meliputi kesimpulan penulis dari penjabaran 

hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis dalam menjawab 

permasalahan yang sudah ditentukan sebelumnya. 

B. Saran 

Pada bagian ini penulis memberikan sebuah rekomendasi atau 

saran terkait penulisan hukum ini. 

 DAFTAR PUSTAKA 

 LAMPIRAN 
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