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ABSTRAK 

Pengambilalihan merupakan salah satu bentuk restrukturisasi perusahaan yang 

diatur dalam hukum persaingan usaha. Meskipun demikian, terdapat sebuah 

pernyataan dari Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) yang mengatakan 

bahwa mereka tidak dapat melakukan penilaian lebih lanjut terhadap 

pengambilalihan aset Uber Indonesia oleh Grab Indonesia. Berdasarkan hal 

tersebut, penelitian hukum ini dimaksudkan untuk menganalisis pengaturan 

pengambilalihan aset dalam hukum persaingan usaha Indonesia dan dampak 

pengambilalihan aset dalam dunia persaingan usaha dengan menggunakan 

pendekatan undang-undang, pendekatan konseptual, pendekatan perbandingan, 

dan case study. Dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan 

Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat beserta peraturan-peraturan 

di bawahnya, yang dimaksud dengan pengambilalihan ialah pengambilalihan 

saham. Pengambilalihan aset sebagaimana yang dilakukan oleh Grab Indonesia 

terhadap uber Indonesia bukanlah merupakan tindakan pengambilalihan dalam 

hukum persaingan usaha Indonesia. Pada praktiknya, pengambilalihan aset 

berpotensi menyebabkan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat 

apabila menimbulkan perubahan kontrol perusahaan yang mengakibatkan 

peningkatan konsentrasi pasar dan kekuatan pasar.  

 

Kata Kunci: Pengambilalihan aset, Aset, Hukum Persaingan Usaha 
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ABSTRACT 

 

Acquisition is one form of corporate restructuring regulated under competition 

law. Nevertheless, Business Competition Supervisory Comission (KPPU) stated 

that they could not carry out further assessment over Uber Indonesia’s assets 

acquisition by Grab Indonesia. Therefore, this legal research is intended to 

analyze the regulation of assets acquisition under Indonesia competition law and 

the impact of assets acquisition in business competition field using statute 

approach, conceptual approach, comparative approach, and case study. Under 

Law Number 5 of 1999 on Prohibition of Monopolistic Practices and Unfair 

Business Competition and its subsidiary regulations, acquisition refers to 

acquisition of stock. Assets acquisition such as Uber Indonesia’s assets 

acquisition by Grab Indonesia does not fall within the scope of acquisition 

regulated under Indonesia competition law. Practically, assets acquisition is 

potential to lead to monopolistic practices and unfair business competition if it 

causes change of corporate control resulting the increase of market concentration 

and market power.  

 

Key words: Assets Acquisition, Assets, Competition Law 
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BAB I  

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

 Pesatnya kemajuan pada berbagai sektor di era globalisasi pada beberapa 

dekade terakhir, memberikan dampak positif yang cukup signifikan bagi kondisi 

ekonomi global. Hal tersebut membuka peluang besar bagi para pelaku usaha 

untuk melakukan ekspansi aktivitas usahanya baik dalam skala nasional maupun 

skala internasional. Melalui globalisasi pula dapat dilakukan peningkatan 

investasi, baik langsung maupun tidak langsung yang akhirnya mendorong 

pertumbuhan ekonomi dan lapangan kerja.
1
  

 Tidak dapat dipungkiri, adanya kondisi demikian memicu persaingan yang 

lebih ketat di dalam dunia usaha yang dilakukan oleh para pelaku usaha. Pelaku 

usaha sebagai subjek ekonomi akan senantiasa berupaya untuk memaksimalkan 

keuntungan dalam menjalankan kegiatan usahanya (maximizing profit).
2
 Selain 

itu, mereka juga akan berupaya untuk memperkuat posisinya di dalam pasar. 

                                                      
 

1
Andi Fahmi Lubis et al., Hukum Persaingan Usaha: Antara Teks dan Konteks, 

Deutsche Gesellschaft für Technische Zusammenarbeit, Jakarta, 2009, h. ix.  

 

 
2
Susanti Adi Nugroho, Hukum Persaingan Usaha di Indonesia: Dalam Teori Dan 

Praktik Serta Penerapan Hukumnya, Ed. I, Prenadamedia Group, Jakarta, 2012, h. 441. 
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Untuk mencapai hal tersebut, salah satu upaya yang dapat dilakukan oleh pelaku 

usaha antara lain ialah dengan melakukan pengambilalihan.
3
 

 Pengambilalihan adalah salah satu cara dalam melakukan tindakan 

restrukturisasi perusahaan. Secara terminologi, pengambilalihan juga dapat 

disebut dengan akuisisi yang merupakan sebuah kata yang diadopsi dari bahasa 

Inggris, yaitu acquisition yang secara harfiah memiliki arti sebagai tindakan 

mengambil alih, menguasai, dan memperoleh. Secara umum, pengambilalihan 

identik dengan kondisi dimana pihak yang mengambil alih memiliki tujuan untuk 

memperoleh pengendalian atas pihak lainnya yang diambil alih. 

 Dalam dunia hukum dan bisnis, yang dimaksud dengan pengambilalihan 

adalah setiap perbuatan hukum untuk mengambil alih seluruh atau sebagian besar 

saham dan/atau aset dari perusahaan lain.
4
 Pengambilalihan juga dapat diartikan 

sebagai pengalihan suatu kepentingan pengendalian perusahaan oleh suatu 

perusahaan lain.
5
 Berbagai pengertian atau definisi dari tindakan pengambialihan 

lainnya banyak dijumpai dalam berbagai literatur hukum perusahaan, namun pada 

intinya semua memiliki maksud dan pengertian yang sama. 

 Pengertian pengambilalihan sebagai salah satu perbuatan restrukturisasi 

perusahaan pada dasarnya tidak dapat dipisahkan dari dua aktivitas restrukturisasi 

lainnya yakni penggabungan dan peleburan. Penggabungan merupakan tindakan 

                                                      
 

3
Ibid.  

 
4
Munir Fuady, Hukum Tentang Pengambilalihan, Take Over, dan LBO, Cet. IV, Citra 

Aditya Bakti, Bandung, 2014, h. 3-4. 

 
5
Ibid. 
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yang dilakukan oleh satu perusahaan atau lebih untuk menggabungkan diri kepada 

perusahaan lainnya dimana perusahaan yang menggabungkan diri tersebut akan 

lenyap dan menjadi satu dengan perusahaan yang menerima penggabungan. 

Sedangkan peleburan adalah tindakan yang dilakukan oleh satu perusahaan atau 

lebih untuk saling meleburkan diri dengan perusahaan lainnya untuk mendirikan 

satu perusahaan baru secara bersama-sama yang mengakibatkan hilangnya 

eksistensi perusahaan-perusahaan yang saling meleburkan diri tersebut. Berbeda 

dengan penggabungan dan peleburan, dalam tindakan pengambilalihan, baik 

perusahaan pengambil alih maupun yang diambil alih tidak lenyap dan akan tetap 

ada secara bersama. Dalam kata lain, pengambilalihan tidak akan menghilangkan 

eksistensi suatu perusahaan maupun menciptakan suatu perusahaan yang baru.  

 Pengambilalihan perusahaan dapat dilakukan terhadap berbagai macam 

kegiatan usaha dengan berbagai bentuk usaha. Secara umum, pengambilalihan 

dapat dibedakan menjadi 3 golongan menurut jenis usahanya, yakni: 

1. Pengambilalihan Horizontal 

Pengambilalihan horizontal merupakan pengambilalihan yang dilakukan oleh 

dua perusahaan atau lebih yang bergerak dalam bidang yang sama. 

Perusahaan-perusahaan tersebut memproduksi atau menjual barang yang 

sama dan biasanya berada dalam pasar yang sama. Oleh karena itu, dapat 
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dikatakan bahwa pengambilalihan jenis ini merupakan pengambilalihan yang 

dilakukan oleh para pelaku usaha yang saling bersaing.
6
  

2. Pengambilalihan Vertikal 

Pengambilalihan vertikal merupakan pengambilalihan yang dilakukan oleh 

dua perusahaan atau lebih yang tidak bergerak dalam bidang yang sama, 

namun saling berkaitan satu sama lain secara vertikal dalam melakukan 

aktivitas usahanya. Dalam kata lain, dapat dikatakan perusahaan-perusahaan 

yang terlibat dalam pengambilalihan vertikal ini berada dalam rantai pasok 

(supply of chain) yang sama.
7
  

3. Pengambilalihan Konglomerat 

Pengambilalihan konglomerat adalah pengambilalihan yang dilakukan oleh 

dua perusahaan atau lebih yang sama sekali tidak memiliki hubungan satu 

sama lain baik secara horizontal maupun vertikal. Pengambilalihan ini terjadi 

antar perusahaan yang bergerak dalam sektor yang berbeda antara satu 

dengan yang lainnya. Dengan kata lain, pengambilalihan ini tidak melibatkan 

perusahaan pesaing maupun perusahaan yang berada dalam rantai produksi 

yang sama.  

 Selain menurut jenis usahanya, tindakan pengambilalihan juga 

diklasifikasikan menjadi beberapa bagian menurut objeknya, diantaranya yakni: 

                                                      
 

6
Andi Fahmi Lubis et al., Hukum Persaingan Usaha: Buku Teks, Ed. II., Komisi 

Pengawas Persaingan Usaha (KPPU), Jakarta, 2017, h. 268. 

 
7
Ibid. 
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1. Pengambilalihan Saham 

 Dalam pengambilalihan ini, objek yang diambil alih atau dibeli ialah saham 

dari perusahaan yang diambil alih, baik yang dibayar dengan uang tunai 

maupun dibayar dengan saham perusahaan pengambil alih atau perusahaan 

lainnya.
8
 Untuk dapat disebut sebagai transaksi pengambilalihan, saham 

yang dibeli atau yang dialihkan tersebut haruslah saham yang mencapai nilai 

lebih dari 50% atau kurang dari atau sama dengan 50% tetapi dapat 

mempengaruhi dan menentukan kebijakan pengelolaan perusahaan yang 

diambil alih kepada perusahaan pengambil alih.  

2. Pengambilalihan Aset  

 Dalam pengambilalihan ini, objek yang diambil alih adalah aset dari 

perusahaan yang diambil alih dengan atau tanpa ikut mengasumsi atau 

mengambil alih seluruh kewajiban perusahaan tersebut terhadap pihak 

ketiga. Sebagai kontra prestasi dari pengambilalihan aset, perusahaan yang 

diambil alih dapat diberikan pengembalian berupa cash untuk harga 

pembelian atau berupa saham perusahaan pengambil alih atau saham 

perusahaan lainnya.
 9

 

3. Pengambilalihan Kombinasi 

 Dalam pengambilalihan kombinasi, objek yang dialihkan oleh perusahaan 

pengambil alih ialah gabungan antara saham sekaligus asetnya. Misalnya, 

                                                      
 

8
Munir Fuady, Hukum Perusahaan Dalam Paradigma Hukum Bisnis (Berdasarkan 

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007), Cet. III, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2008, h. 202.  

 
9
Ibid, 203. 

 

IR-PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

SKRIPSI PENGAMBILALIHAN ASET DALAM... SYARIFAH NURUL MAYA N.



 
 
 
 

 

 

6 

dapat dilakukan pengambilalihan 50% saham plus 50% aset dari perusahaan 

yang diambil alih. Demikian Juga dengan pembayarannya, dapat dilakukan 

sebagian dengan menggunakan cash atau tunai dan sebagian lagi dibayar 

dengan saham perusahaan pengambil alih atau saha perusahaan lain.
10

  

Pada umumnya, tindakan pengambilalihan yang dilakukan oleh suatu 

perusahaan adalah suatu tindakan yang dibutuhkan dalam rangka pengembangan 

usaha perusahaan itu sendiri. Ada beberapa hal yang menjadi motivasi atau alasan 

dilakukannya aktivitas pengambilalihan oleh perusahaan, yakni strategi bisnis dan 

finansial.
11

 Alasan strategi bisnis dilatarbelakangi oleh banyaknya peluang lebih 

besar yang dapat tercipta setelah suatu perusahaan melakukan pengambilalihan, 

terutama dalam bidang efisiensi dan sinergi atau kinerja perusahaan sehingga 

dapat meningkatkan produktivitas perusahaan.
12

 Selain itu, alasan strategi bisnis 

juga dilatarbelakangi oleh adanya peluang untuk mengurangi resiko bisnis yang 

disebabkan oleh diversifikasi dan memperluas pangsa pasar.
13

 Dalam arti kata 

lain, pengambilalihan dapat memberikan peluang untuk mengurangi tingkat 

persaingan. Secara ideal, persaingan memang memiliki banyak aspek positif, 

tetapi bagi sebagian pelaku usaha, persaingan seringkali dipandang sebagai 

sesuatu yang kurang menguntungkan.
14

 Oleh karena itu, menghilangkan peluang 

                                                      
 

10
Ibid. 

 
11

Munir Fuady I, Op.Cit., h. 96.  

 
12

Ibid. 

 
13

Ibid. 

 
14

Arie Siswanto, Hukum Persaingan Usaha, Cet. II, Ghalia Indonesia, Bogor, 2004, h. 

31. 
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persaingan di dalam pasar merupakan hal yang menguntungkan bagi mereka 

karena dapat meningkatkan keuntungan atau profit.  

 Kondisi meningkatnya keuntungan atau profit secara tidak langsung menjadi 

dasar dari alasan yang kedua, yakni alasan finansial. Alasan finansial menjadi 

alasan bagi perusahaan dalam melakukan tindakan pengambilalihan untuk 

mendapatkan keuntungan finansial semata-mata dan dalam kurun waktu 

sesingkat-singkatnya.
15

 

 Dampak dari pengambilalihan yang dapat berpengaruh bagi kegiatan di 

dalam dunia usaha membuat dibutuhkannya seperangkat aturan hukum untuk 

mengatur keberadaan pengambilalihan. Dunia usaha merupakan suatu dunia yang 

boleh dikatakan tidak dapat berdiri sendiri.
16

 Banyak aspek dari berbagai macam 

bidang lainnya yang turut terlibat baik langsung maupun tidak langsung dengan 

dunia usaha ini.
17

 Oleh sebab itu, aturan hukum yang menjadi rambu-rambu 

pengawasan dalam pertumbuhan dunia usaha merupakan suatu kebutuhan yang 

tidak dapat dipungkiri lagi. 

 Ada berbagai macam bidang hukum yang berperan penting dalam 

melakukan pengawasan pada kegiatan dunia usaha, salah satunya ialah hukum 

persaingan usaha. Persaingan usaha merupakan salah satu faktor penting dalam 

menjalankan roda perekonomian suatu negara yang ditentukan oleh kebijakan 

                                                      
 

15
Munir Fuady I, Loc.Cit. 

 
16

Ahmad Yani dan Gunawan Widjaja, Seri Hukum Bisnis: Anti Monopoli, Cet. II, 

RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2000, h. 1. 

 
17

Ibid. 
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persaingan (competition policy).
18

 Hukum persaingan usaha umumnya berfokus 

pada kepentingan umum dan kesejahteraan rakyat (consumer welfare).
19

 Oleh 

karena itu, hukum persaingan usaha dimaksudkan untuk mengatur persaingan 

yang terjadi diantara pelaku usaha agar dapat mengeliminasi hal-hal yang tidak 

menguntungkan, baik bagi pelaku usaha itu sendiri maupun bagi masyarakat luas 

sebagai konsumen. 

 Pada umumnya, persaingan usaha merupakan hal yang biasa terjadi dan 

bahkan dapat dikatakan menjadi persyaratan mutlak bagi terselenggaranya 

ekonomi pasar, walaupun ada kalanya persaingan usaha tersebut dilakukan 

dengan sehat maupun tidak sehat.
20

 Persaingan usaha yang sehat berkaitan erat 

dengan adanya konsep pasar persaingan yang sempurna. Ada beberapa 

karakteristik agar sebuah pasar dapat dikatakan sebagai pasar persaingan 

sempurna, yakni: 

1. Banyaknya Penjual dan Pembeli (Many Sellers and Buyers) 

 Perusahaan yang berjumlah sangat banyak mengandung asumsi implisit 

bahwa output sebuah perusahaan relatif kecil dibanding output pasar (small 

relatively output). Semua perusahaan dalam industri (pasar) dianggap 

berproduksi efisien (biaya rata-rata terendah), baik dalam jangka pendek 

maupun jangka panjang. Kendatipun demikian jumlah output setiap 

                                                      
 

18
Andi Fahmi Lubis et al. II, Op.Cit., h. 24. 

 

 
19

Ibid. 

 

 
20

Susanti Adi Nugroho, Op.Cit., h. 3.  
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perusahaan secara individu dianggap relatif kecil dibanding jumlah output 

seluruh perusahaan dalam industri.
21

  

2. Produknya Homogen (Homogen Product) 

 Produk homogen adalah produk yang mampu memberikan kepuasan 

(utilitas) yang sama kepada konsumen tanpa perlu mengetahui siapa 

produsennya. Konsumen tidak membeli merek barang, melainkan kegunaan 

barang. Oleh karena itu, semua perusahaan dianggap mampu memproduksi 

barang dan jasa dengan kualitas dan karakteristik yang sama.
22

  

3. Bebas Masuk dan Keluar Pasar (Free Entry and  Free Exit) 

 Dalam pasar persaingan sempurna, faktor produksi mobilitasnya tidak 

terbatas dan tidak ada biaya yang harus dikeluarkan untuk memindahkan 

faktor produksi. Pengertian mobilitas meliputi pengertian geografis dan 

antara pekerjaan. Maksudnya faktor produksi seperti tenaga kerja mudah 

dipindahkan dari satu tempat ke tempat lainnya atau dari satu pekerjaan ke 

pekerjaan lainnya tanpa biaya yang menyebabkan perusahaan untuk masuk 

keluar pasar. Jika perusahaan tertarik di satu industri (dalam industri masih 

memberikan laba) ia dengan segera dapat masuk, dan bila tidak tertarik lagi 

atau gagal, dengan segera dapat keluar.
23

 

4. Informasi Sempurna (Perfect Knowledge) 

                                                      
  

 
21

Andi Fahmi Lubis et al. II, Op.Cit., h. 46.  

 

 
22

Ibid. 

 

 
23

Ibid. 
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 Para pelaku usaha ekonomi (konsumen dan produsen) memiliki 

pengetahuan sempurna tentang harga produk dari input yang dijual, 

sehingga konsumen tidak akan mengalami perlakuan harga jual yang 

berbeda dari satu perusahaan dengan perusahaan yang lainnya. Hal tersebut 

memiliki maksud bahwa dari siapa pun produk dibeli, harga yang berlaku 

adalah sama. Demikian halnya dengan perusahaan, hanya akan menghadapi 

satu harga yang sama dari berbagai pemilik faktor produksi.
24

 

 Keberadaan ketentuan mengenai persaingan di dalam hukum persaingan 

usaha membawa konsekuensi tersendiri bagi pelaku usaha untuk harus dapat 

mempertanggungjawabkan segala kegiatan dalam usahanya dengan hukum 

tersebut, termasuk kegiatan pengambilalihan. Terlebih pengambilalihan 

merupakan suatu bentuk perbuatan hukum yang bersifat materil.
25

 Ia akan 

membawa banyak pengaruh positif maupun negatif terhadap berbagai aspek, 

termasuk aspek persaingan. Oleh karenanya, sifat dari tindakan pengambilalihan 

yang tadinya merupakan tindakan legal, dapat berubah menjadi tindakan yang 

ilegal apabila menyebabkan praktek monopoli dan perilaku-perilaku anti 

persaingan di pasar sebagaimana yang diatur dalam hukum persaingan usaha. 

 Berdasarkan hal tersebut, tindakan pengambilalihan diatur secara tersendiri 

dalam peraturan mengenai persaingan usaha di Indonesia yakni di dalam Undang-

undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan 

                                                      
 

24
Ibid, h. 47. 

 
25

Ibid, h. 269-270. 
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Usaha Tidak Sehat, berikut aturan-aturan di bawahnya yakni Peraturan 

Pemerintah Nomor 57 Tahun 2010 tentang Penggabungan atau Peleburan Badan 

Usaha dan Pengambilalihan Saham Perusahaan yang Dapat Mengakibatkan 

Terjadinya Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, serta Peraturan 

KPPU Nomor 2 Tahun 2013 Tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi 

Pengawas Persaingan Usaha Nomor 13 Tahun 2010 tentang Pedoman 

Pelaksanaan tentang Penggabungan atau Peleburan Badan Usaha dan 

Pengambilalihan Saham Perusahaan yang Dapat Mengakibatkan Terjadinya 

Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.  

 Seiring berjalannya waktu, banyak pelaku usaha dari berbagai macam 

bidang usaha tertarik untuk melakukan pengambilalihan. Salah satu tindakan 

pengambilalihan yang terjadi belakangan ini ialah pengambilalihan aset yang 

dilakukan antara dua perusahaan aplikasi pemesanan transportasi berbasis online 

(selanjutnya disebut ride-hailing) asal Singapura, yakni Grab Inc. (Selanjutnya 

disebut Grab) dan Uber Singapore Technology Pte. Ltd. (Selanjutnya disebut 

Uber), yang merupakan anak perusahaan asal Amerika Serikat bernama Uber 

Technologies Inc., pada tanggal 26 Maret 2018 yang lalu di Singapura. Dalam 

tindakan tersebut, Grab mengambil alih beberapa aset yang dimiliki oleh Uber.  

 Kedua perusahaan tersebut memiliki aktivitas usaha di Indonesia melalui 

PT. Solusi Transportasi Indonesia (operator Grab di Indonesia, selanjutnya disebut 

Grab Indonesia) dan PT. Uber Indonesia Technology, (operator Uber di 

Indonesia selanjutnya disebut Uber Indonesia). Setelah pengambilalihan, Uber 
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Indonesia menghentikan layanan aplikasinya di Indonesia untuk selanjutnya 

bergabung dengan layanan aplikasi Grab Indonesia.  

 Tindakan pengambilalihan aset Uber oleh Grab tersebut selanjutnya 

ditindaklanjuti oleh otoritas hukum persaingan usaha Singapura (The Competition 

and Consumer Commission of Singapore, selanjutnya disebut CCCS). Di 

Indonesia, otoritas hukum persaingan usaha Indonesia (Komisi Pengawas 

Persaingan Usaha, selanjutnya disebut KPPU) juga melakukan hal yang sama 

terhadap Grab Indonesia dan Uber Indonesia. Hal itu bertujuan untuk mengetahui 

legalitas tindakan pengambilalihan aset tersebut dalam hukum persaingan usaha 

yang berlaku. 

 Pada tanggal 5 Juli 2018, CCCS merilis hasil penilaian mereka yang 

menyatakan bahwa tindakan pengambilalihan a quo melanggar ketentuan hukum 

persaingan usaha setempat.
26

 Berbeda dengan Singapura, KPPU yang telah 

terlebih dahulu mengeluarkan pendapatnya pada tanggal 25 April 2018, 

menyatakan bahwa mereka tidak dapat melakukan penilaian lebih lanjut terhadap 

tindakan pengambilalihan aset tersebut.
27

 

                                                      
 

26
 CCCS Media Release, “Grab/Uber merger: CCCS Provisionally Finds that the 

Merger Has Substantially Lessened Competition, Proposes Directions to Restore Market 

Contestability and to Impose Financial Penalties”, https://www.cccs.gov.sg/media-and-

publications/media-releases/grab-uber-merger-pid, 5 Juli 2018, diakses pada tanggal 7 Juli 2018. 

 
27

 KPPU, “Pendapat KPPU terkait Pengambilalihan Aset Uber Indonesia oleh Grab 

Indonesia”, http://www.kppu.go.id/id/blog/2018/04/pendapat-kppu-terkait-pengambilalihan-aset-

uber-indonesia-oleh-grab-indonesia/, 25 April 2018, diakses pada tanggal 23 Juli 2018.  
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 Berangkat dari permasalahan di atas, dalam tulisan ini penulis akan 

melakukan analisis lebih lanjut mengenai pengaturan pengambilalihan aset dalam 

sudut pandang hukum persaingan usaha yang berlaku di Indonesia dan 

dampaknya dalam dunia persaingan usaha. Untuk mendukung hal tersebut, 

penulis memfokuskan analisis dengan merujuk pada contoh kasus tindakan 

pengambilalihan aset Uber Indonesia oleh Grab Indonesia sebagaimana yang telah 

diuraikan di atas. 

1.2 Rumusan Masalah 

1. Pengambilalihan Aset Uber Indonesia Oleh Grab Indonesia Dalam 

Hukum Persaingan Usaha Indonesia. 

2. Potensi Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat Terkait 

dengan Tindakan Pengambilalihan Aset.  

1.3 Tujuan Penelitian 

1. Untuk menganalisis lebih lanjut mengenai kasus pengambilalihan aset 

Uber Indonesia oleh Grab Indonesia dalam sudut pandang Hukum 

Persaingan Usaha Indonesia.  

2. Untuk mengetahui ada atau tidaknya potensi praktek monopoli dan 

persaingan usaha tidak sehat yang diakibatkan dari tindakan 

pengambilalihan aset, sehingga dapat dimanfaatkan sebagai referensi dan 

masukan mengenai permasalahan terkait bagi akademisi, praktisi maupun 

masyarakat umum. 
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1.4 Manfaat Penelitian 

 Berdasarkan tujuan penelitian yang telah diuraikan di atas, penelitian ini 

diharapkan dapat memberikan manfaat yang bersifat teoritis maupun praktis. Dari 

segi teoritis, hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat untuk menjadi 

masukan bagi pengembangan teori ilmu hukum khususnya dalam bidang hukum 

persaingan usaha di Indonesia. Selain itu, secara praktis penelitian ini diharapkan 

dapat bermanfaat sebagai referensi dan masukan serta sebagai bahan kajian 

akademis untuk memecahkan masalah atau isu yang dihadapi dalam bidang 

hukum persaingan usaha yang berkaitan dengan kegiatan pengambilalihan aset di 

Indonesia.  

1.5 Metode Penelitian 

a. Tipe Penelitian Hukum 

Penelitian ini merupakan legal research atau penelitian hukum, yakni 

penelitian yang menganalisis isu atau permasalahan hukum yang dihadapi dengan 

cara mengidentifikasi masalah hukum, melakukan penalaran hukum, menganalisis 

masalah yang dihadapi dan kemudian memberikan pemecahan atas masalah 

tersebut.
28

 Penelitian ini juga dilakukan dengan mengkaji peraturan terkait yang 

berlaku dan buku-buku atau literatur lainnya yang memaparkan konsep teoritis, 

sehingga dapat menjelaskan dan menjawab permasalahan hukum yang dihadapi. 

Oleh karena itu, dalam penelitian ini tipe yang digunakan adalah tipe penelitian 

                                                      
 

28
Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, Ed. Revisi, Kencana Prenada media, 

Jakarta, 2005, h. 60. 
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hukum normatif dimana permasalahan yang dihadapi akan dikaji dengan 

menggunakan prinsip-prinsip dan norma-norma yang berlaku dalam peraturan 

perundang-undangan, serta teori-teori dalam literatur yang berkaitan dengan 

hukum persaingan usaha khususnya di bidang pengambilalihan aset.  

b. Pendekatan Masalah 

 Di dalam sebuah penelitian hukum, terdapat beberapa pendekatan masalah 

yang bertujuan untuk memudahkan peneliti untuk mendapatkan informasi dari 

berbagai aspek mengenai isu atau permasalahan hukum yang dihadapi guna 

mendapatkan jawabannya.
29

 Pada penelitian ini, pendekatan masalah yang 

digunakan meliputi pendekatan undang-undang (statute approach), pendekatan 

konseptual (conceptual approach), pendekatan perbandingan (comparative 

approach), dan case study. 

 Pendekatan undang-undang (statute approach) ialah pendekatan yang 

mengkaji mengenai regulasi atau peraturan yang berkaitan dengan isu atau 

permasalahan hukum yang dihadapi guna mendapatkan suatu argumen yang 

berguna untuk memecahkan permasalahan tersebut.
30

 Untuk dapat mengkaji 

permasalahan dengan menggunakan pendekatan ini, peneliti perlu memahami 

hierarki, dan asas-asas dalam peraturan perundang-undangan.
31

 

                                                      
 

29
Ibid, h. 133. 

 
30

Ibid. 

 
31

Ibid, h. 137. 
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 Pendekatan konseptual (conceptual approach) adalah pendekatan masalah 

yang beranjak dari pandangan-pandangan para ahli dan doktrin-doktrin yang 

berkembang dalam ilmu hukum. Dalam melakukan pendekatan ini, peneliti perlu 

untuk merujuk pada prinsip-prinsip hukum yang terkandung dalam pandangan 

para ahli atau doktrin-doktrin hukum agar peneliti mampu memahami substansi 

ilmu hukum dari permasalahan yang sedang dihadapi.
32

 

 Pendekatan Perbandingan (comparative approach) adalah pendekatan yang 

dilakukan dengan melakukan studi perbandingan hukum antara suatu negara 

dengan negara lain.
33

 Pendekatan ini berguna untuk mengetahui latar belakang 

terjadinya ketentuan hukum tertentu untuk masalah yang sama dari dua negara 

atau lebih dan dapat digunakan sebagai rekomendasi untuk menyusun atau 

merubah suatu peraturan perundang-undangan.
34

  

 Pendekatan case study adalah pendekatan yang dilakukan dengan mengkaji 

kasus-kasus yang sedang terjadi dengan isu hukum atau permasalah yang sedang 

dihadapi. Kasus yang dimaksud tersebut ialah kasus yang belum memiliki 

kekuatan hukum yang tetap sehingga pendekatan ini dilakukan dengan 

menganalisis fakta-fakta yang tertuang dalam berita-berita dan artikel terkait serta  

pernyataan dari pihak-pihak yang bersangkutan.  

c. Sumber Bahan Hukum 

                                                      
 

32
Ibid, h. 178. 

 
33

Ibid, h. 173. 

 
34

Ibid. 
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Dalam memecahkan isu atau permasalahan hukum, diperlukan sumber-

sumber penelitian.
35

 Sumber bahan hukum yang digunakan sebagai penunjang 

dalam melakukan penelitian ini terdiri dari bahan hukum primer dan bahan hukum 

sekunder.  

Bahan hukum primer ialah bahan hukum yang mempunyai kekuatan 

terhadap sesuatu seperti peraturan perundang-undangan atau keputusan hakim. 

Bahan-bahan hukum primer yang akan digunakan dalam penelitian ini meliputi: 

1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek 

Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat; 

2. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas; 

3. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2010 Tentang Penggabungan 

atau Peleburan Badan Usaha dan Pengambilalihan Saham Perusahaan 

yang Dapat Mengakibatkan Terjadinya Praktek Monopoli dan 

Persaingan Usaha Tidak Sehat; 

4. Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 1 Tahun 2009 

Tentang Pra-Notifikasi Penggabungan, Peleburan dan Pengambilalihan;  

5. Peraturan KPPU Nomor 6 Tahun 2010 tentang pedoman pelaksanaan 

Pasal 25 tentang Penyalahgunaan Posisi Dominan Berdasarkan UU 

Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan 

Persaingan Usaha Tidak Sehat; 

                                                      
 

35
Ibid, h.181. 
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6. Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 11 Tahun 2010 

tentang Konsultasi Penggabungan Atau Peleburan Badan usaha Dan 

Pengambilalihan Saham Perusahaan; 

7. Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 4 Tahun 2011 

Tentang Pedoman Pasal 5 (Penetapan Harga) Undang-Undang Nomor 5 

Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha 

Tidak Sehat; 

8. Peraturan KPPU Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Pedoman Pasal 20 (Jual 

Rugi) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek 

Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat; 

9. Peraturan KPPU Nomor 11 Tahun 2011 Tentang Pedoman Pasal 17 

(Praktek Monopoli) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang 

Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat; 

10. Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 2 Tahun 2013 

Tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pengawas Persaingan 

Usaha Nomor 13 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelaksanaan tentang 

Penggabungan atau Peleburan Badan Usaha dan Pengambilalihan 

Saham Perusahaan yang Dapat Mengakibatkan Terjadinya Praktek 

Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat; 

11. Council Regulation (EC) No 139/2004 on the control of concentrations 

between undertakings (the EC Merger Regulation); 

12. The Clayton Antitrust Act of 1914 (Pub.L. 63–212, 38 Stat. 730, 

enacted October 15, 1914, codified at 15 U.S.C. §§ 12–27, 29 U.S.C. §§ 
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52–53) (termasuk The Celler-Kefauver amendments 1950 yang 

mengamandemen Pasal 7);  

13. The Statutes of The Republic of Singapore Competition Act (Chapter 

50B) (Original Enactment: Act 46 of 2004) Revised Edition 2006. 

Sebagai pelengkap bahan hukum primer, dalam penelitian ini digunakan 

bahan hukum sekunder yang sifatnya menjelaskan bahan hukum primer dan tidak 

mengikat. Bahan hukum sekunder yang digunakan dalam penelitian ini meliputi 

teori-teori yang dikemukakan oleh para ahli sarjana hukum yang didapatkan 

melalui buku-buku, jurnal, berita dan literatur hukum lainnya yang diperoleh baik 

dari media cetak maupun media elektronik. 

d. Prosedur Pengumpulan Bahan Hukum 

Prosedur pengumpulan bahan hukum dalam penulisan ini dilakukan dengan 

cara mengumpulkan bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yang 

berkaitan dengan permasalahan yang dihadapi, untuk kemudian dilakukan analisis 

guna menemukan hubungan antara bahan-bahan hukum tersebut dengan masalah 

yang dihadapi, sehingga dapat memperoleh jawaban atas permasalahan yang 

sedang diteliti. 

e. Analisis Bahan Hukum 

Dalam penulisan ini bahan-bahan hukum yang telah terkumpul akan 

dianalisis dan diuraikan untuk mendapatkan penjelasan yang sistematis dan 

disesuaikan dengan permasalahan hukum yang dihadapi guna memperoleh 

jawaban atas rumusan masalah dan pemberian solusi. 
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1.6 Pertanggungjawaban Sistematika 

Dalam penelitian hukum ini, untuk memudahkan pembahasan masalah yang 

dihadapi, akan dibagi menjadi 4 (empat) bagian yang disusun secara sistematis: 

 Bab I, merupakan bab yang berisikan pendahuluan yang terdiri dari latar 

belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode 

penelitian, serta pertanggungjawaban sistematika. Dalam bab ini, tertuang 

gambaran umum dan landasan-landasan yang akan digunakan dalam penguraian 

masalah pada penelitian ini. 

 Bab II, merupakan bagian yang membahas rumusan masalah pertama 

dengan menguraikan kasus yang terjadi dalam pengambilalihan aset Uber 

Indonesia oleh Grab Indonesia dan menganalisis kasus tersebut dengan 

menggunakan hukum persaingan usaha yang berlaku di Indonesia 

 Bab III, merupakan bagian yang membahas rumusan masalah kedua dengan 

menguraikan konsep dan dampak yang ditimbulkan dari tindakan 

pengambilalihan aset dan dilanjutkan dengan meneliti ada atau tidaknya potensi 

praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat sebagai dampak yang 

ditimbulkan dari tindakan tersebut. Penelitian dilakukan dengan merujuk pada 

contoh kasus pengambilalihan aset Uber Indonesia oleh Grab Indonesia untuk 

melihat adanya potensi perilaku anti persaingan yang disebabkan oleh tindakan 

pengambilalihan aset tersebut, sebagaimana yang diatur dalam hukum persaingan 

usaha di Indonesia, dan melihat ada atau tidaknya peraturan mengenai 

pengambilalihan aset dalam hukum persaingan usaha negara lain.  
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 Bab IV, merupakan bagian penutup yang akan berisikan kesimpulan dari 

hasil penelitian yang telah diuraikan dalam Bab II dan III guna menjawab 

rumusan masalah pertama dan kedua. Selanjutnya, diberikan pula saran dari 

peneliti yang berkaitan dengan hasil atau kesimpulan tersebut. 
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BAB II 

PENGAMBILALIHAN ASET UBER INDONESIA OLEH GRAB 

INDONESIA DALAM HUKUM PERSAINGAN USAHA INDONESIA  

 

2.1 Kasus Pengambilalihan Aset Uber Indonesia Oleh Grab Indonesia 

 Aksi korporasi berupa pengambilalihan yang dilakukan oleh Grab terhadap 

Uber di Singapura pada tanggal 26 Maret 2018 yang lalu merupakan aksi yang 

terbesar yang pernah dilakukan oleh sebuah perusahaan teknologi di Asia 

Tenggara.
36

 Total transaksi yang terjadi di antara Grab dan Uber ditaksir memiliki 

nilai USD 2 miliar atau setara dengan Rp 27,5 triliun.
37

 Dalam pengambilalihan 

tersebut, Grab mengambil alih aset-aset berikut kegiatan operasional yang dimiliki 

oleh Uber di Asia Tenggara, sehingga pengambilalihan yang terjadi di antara dua 

perusahaan di bidang ride-hailing tersebut tergolong sebagai pengambilalihan 

dengan objek aset atau yang biasa dikenal dengan sebutan pengambilalihan aset.  

 Sebagai imbalan atau pembayaran dari proses pengambilalihan aset yang 

terjadi, Uber mendapatkan 27.5% saham pada perusahaan Grab.
38

 Selain itu, CEO 
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Uber yang bernama Dara Khosrowshahi, juga ditempatkan sebagai salah satu 

Dewan Direksi (Board of Director) di Grab.
39

  

 Pengambilalihan aset yang dilakukan Grab terhadap Uber juga turut 

membuat Grab mengambil alih aset dan operasi Uber di Kamboja, Indonesia, 

Malaysia, Myanmar, Filipina, dan Singapura, Thailand, dan Vietnam.
40

 Hal 

tersebut mengakibatkan anak perusahaan Grab di Indonesia, yakni Grab 

Indonesia, juga ikut serta mengambil alih aset dan operasional anak perusahaan 

Uber di Indonesia, yakni Uber Indonesia.  

 Terkait dengan pengambilalihan yang dilakukan oleh Grab Indonesia 

terhadap Uber Indonesia, KPPU pada tanggal 28 Maret 2018 menghimbau Grab 

Indonesia untuk menyampaikan notifikasi atas aksi korporasinya tersebut yang 

kemudian ditanggapi oleh pihak Grab Indonesia dengan memberikan surat balasan 

pada tanggal 3 April 2018.
41

 Grab Indonesia menyatakan bahwa pengambilalihan 

yang ia lakukan terhadap Uber Indonesia juga merupakan pengambilalihan aset. 

Beberapa aset milik Uber Indonesia yang diambil alih oleh Grab Indonesia 

tersebut meliputi berbagai peralatan, kontrak, dan karyawan yang dimiliki.
42
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 Sebagai konsekuensi dari tindakan pengambilalihan aset yang terjadi, pada 

tanggal 10 April 2018, Uber Indonesia secara efektif menghentikan layanan 

aplikasinya untuk Indonesia.
43

 Selanjutnya, mitra pengemudi, pelanggan dan 

layanan pengantaran yang ditawarkan oleh Uber Indonesia akan dipindahkan ke 

platform milik Grab Indonesia.
44

 Meskipun demikian, badan hukum Uber 

Indonesia tetap ada dan tidak bergabung dengan Grab Indonesia.
45

 

 Proses perpindahan operasional juga dilakukan oleh perusahaan Grab dan 

Uber yang terdapat di negara lainnya. Proses transfer atau perpindahan pelanggan 

dari Uber ke Grab dilakukan dengan cara mengalihkan data pelanggan yang 

sebelumnya terdaftar pada jaringan Uber ke jaringan Grab.
46

 Dalam kaitannya 

dengan tarif, penetapannya tetap didasarkan pada jauh jarak yang ditempuh, 

dengan turut memperhatikan kondisi frekuensi penawaran dan permintaan di 

waktu tertentu, serta kondisi lalu lintas yang terjadi pada saat itu.
47

 Sedangkan 

untuk mitra pengemudi dari Uber, diberikan kesempatan untuk melakukan proses 

perpindahan ke Grab dengan cara mendaftar secara online.
48

 Khusus untuk 

Indonesia, mitra pengemudi Uber Indonesia dibebaskan untuk menentukan pilihan 
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perpindahan mereka, apakah mereka akan tetap mengikuti Uber Indonesia dengan 

cara berpindah ke Grab Indonesia, atau memilih menjadi mitra dari rival Grab 

Indonesia dan Uber Indonesia, yaitu Go-jek.
49

  

 Pengambilalihan aset Uber oleh Grab disebut-sebut dilatarbelakangi oleh 

kondisi perusahaan Uber yang sedang dihadapkan pada berbagai macam masalah. 

Uber, yang sedang mempersiapkan potensi penawaran umum perdana pada tahun 

2019, kehilangan USD 4,5 miliar tahun lalu dan menghadapi persaingan sengit di 

negara asal pendiriannya, yakni Amerika Serikat, dan di seluruh Asia.
50

 Setelah 

Uber diambil alih oleh Grab, Grab memiliki posisi pemimpin di pasar, sehingga 

seiring berjalannya waktu, bukan tidak mungkin pengambilalihan tersebut dapat 

mempengaruhi konsumen dan pengemudi.
51

 

 Hal demikian sejatinya telah dirasakan di Indonesia, lantaran 

pengambilalihan Uber Indonesia oleh Grab Indonesia memberikan dampak 

tersendiri terhadap persaingan yang terjadi di pasar industri ride-hailing 

Indonesia. Pengambilalihan tersebut bahkan mendapatkan perhatian khusus dari 

KPPU karena berdampak pada  konsentrasi pasar.
52

 KPPU mencatat bahwa 

sebelum terjadi pengambilalihan aset Uber Indonesia oleh Grab Indonesia, 
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terdapat tiga pelaku usaha besar di Industri ride-hailing Indonesia, yakni Grab 

Indonesia, Uber Indonesia dan Go-jek dengan persentase pangsa pasar (market 

share) Grab Indonesia sekitar 14,69 persen dari seluruh pasar, sementara 6,11 

persen dikuasai Uber Indonesia dan sisanya Go-jek.
53

  

 Pasca pengambilalihan aset Uber Indonesia oleh Grab Indonesia, kini hanya 

tersisa dua pelaku usaha besar di industri tersebut, yakni Grab Indonesia dan Go-

jek saja.
54

  Oleh karena itu, kepergian Uber Indonesia dari pasar ride-hailing 

hanya menyisakan Grab Indonesia dan Go-jek untuk bersaing dan memperebutkan 

pasar di Indonesia.
55

 Tercatat pasca pengambilalihan aset tersebut, Grab Indonesia 

memiliki pangsa pasar sebesar 20,8% dan sisanya Go-jek.
56

 Tak hanya itu, tidak 

menutup kemungkinan bahwa nantinya Go-jek dan Grab di negara-negara Asia 

Tenggara juga akan bersaing untuk memperebutkan pasar di Asia Tenggara.
57

 

                                                      
 

53
Ibid. 

 
54

Ibid.  

 
55

Bintoro Agung, “Cara Go-jek Ucapkan „Sayonara‟ ke Uber”, CNN Indonesia (online), 

29 Maret 2018, https://www.cnnindonesia.com/teknologi/20180329141236-185-286820/cara-Go-

jek-ucapkan-sayonara-ke-uber?, diakses pada tanggal 23 Oktober 2018.  

 
56

Bona Ventura, “KPPU: Market Share Go-jek Hampir 80% di Industri Ride-hailing 

Indonesia”, Sindo News (online), 5 September 2018, 

https://ekbis.sindonews.com/read/1335858/34/kppu-market-share-go-jek-hampir-80-di-industri-

ride-hailing-indonesia-1536136129, diakses pada tanggal 31 Oktober 2018. 

 
57

Bintoro Agung II, Loc.Cit. 

IR-PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

SKRIPSI PENGAMBILALIHAN ASET DALAM... SYARIFAH NURUL MAYA N.

https://www.cnnindonesia.com/teknologi/20180329141236-185-286820/cara-gojek-ucapkan-sayonara-ke-uber
https://www.cnnindonesia.com/teknologi/20180329141236-185-286820/cara-gojek-ucapkan-sayonara-ke-uber
https://ekbis.sindonews.com/read/1335858/34/kppu-market-share-go-jek-hampir-80-di-industri-ride-hailing-indonesia-1536136129
https://ekbis.sindonews.com/read/1335858/34/kppu-market-share-go-jek-hampir-80-di-industri-ride-hailing-indonesia-1536136129


 
 
 
 

 

 

27 

2.2 Analisis Kasus Pengambilalihan Aset Uber Indonesia Oleh Grab 

Indonesia Dalam Hukum Persaingan Usaha Indonesia 

 Pembahasan mengenai restrukturisasi perusahaan, termasuk 

pengambilalihan, tidak dapat dipisahkan dari Undang-Undang Nomor 5 Tahun 

1999 Tentang Laragan Praktek Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat 

(selanjutnya disebut UU Nomor 5 Tahun 1999). Sebagaimana diketahui, 

pengambilalihan merupakan suatu bentuk perbuatan hukum yang bersifat materil 

sehingga akan membawa banyak pengaruh dari berbagai aspek yang sangat luas 

ruang lingkupnya.
58

 Hal tersebut dikarenakan dalam tindakan pengambilalihan, 

perusahaan-perusahaan yang tadinya independen kini saling terkait satu sama lain. 

Bukan tidak mungkin, hal itu membuat perusahaan-perusahaan tersebut saling 

berkoordinasi untuk melakukan berbagai perilaku dalam persaingan usaha, 

misalnya dengan menyepakati harga yang seragam untuk barang dan jasa 

tertentu.
59

  

 Berdasarkan pertimbangan di atas, ketentuan pengambilalihan tidak dapat 

dilepaskan dari hukum persaingan di negara mana pun yang telah menerapkan 

undang-undang persaingan.
60

 Penyusun undang-undang persaingan usaha 

Indonesia yang menyadari hal yang sama akhirnya turut memasukan larangan 

melakukan pengambilalihan yang dapat mengakibatkan praktik monopoli dan 
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persaingan usaha tidak sehat sebagai salah satu aturan dalam UU Nomor 5 Tahun 

1999.
61

  

 Ketentuan mengenai pengambilalihan yang dapat mengakibatkan 

berkurangnya tingkat persaingan usaha di pasar bersangkutan dan dapat 

menimbulkan kerugian masyarakat diatur dalam Pasal 28 dan 29 di dalam UU 

Nomor 5 Tahun 1999.  

 Dalam Pasal 28 UU Nomor 5 Tahun 1999, dinyatakan bahwa: 

(1) Pelaku usaha dilarang melakukan penggabungan atau peleburan 

badan usaha yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli 

dan atau persaingan usaha tidak sehat. 

(2) Pelaku usaha dilarang melakukan pengambilalihan saham 

perusahaan lain apabila tindakan tersebut dapat mengakibatkan 

terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat. 

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai penggabungan atau peleburan 

badan usaha yang dilarang sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), 

dan ketentuan mengenai pengambilalihan saham perusahaan 

sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), diatur dalam Peraturan 

Pemerintah. 

Selanjutnya, dalam Pasal 29 UU Nomor 5 Tahun 1999, dinyatakan bahwa: 

(1) Penggabungan atau peleburan badan usaha, atau pengambilalihan 

saham sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 yang berakibat nilai 

aset dan atau nilai penjualannya melebihi jumlah tertentu, wajib 

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

hari sejak tanggal penggabungan, peleburan, atau pengambilalihan 

tersebut. 

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

tata cara pemberitahuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur 

dalam Peraturan Pemerintah. 
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 Dari ketentuan-ketentuan di atas, tepatnya dalam ketentuan Pasal 28 ayat (2) 

UU Nomor 5 Tahun 1999, dapat dilihat bahwa untuk melakukan penilaian 

pengambilalihan dalam hukum persaingan usaha, terdapat dua unsur yakni unsur 

subjektif dan unsur objektif. Unsur subjektif berkaitan dengan siapa yang 

melakukan pengambilalihan tersebut, dalam hal ini pelaku usaha, sedangkan unsur 

objektif memiliki kaitan dengan objek atau benda apa yang diambil alih oleh 

pelaku usaha tersebut sehingga dapat menyebabkan terjadinya praktek monopoli 

dan persaingan usaha tidak sehat.  

2.2.1 Pelaku Usaha Dalam Hukum Persaingan Usaha Indonesia 

 UU Nomor 5 Tahun 1999 merupakan undang-undang yang dimaksudkan 

untuk memberikan jaminan kepastian hukum kepada para pelaku usaha agar dapat  

bersaing secara sehat dengan para kompetitornya di dalam pasar. Hal ini 

menunjukkan bahwa yang menjadi subjek hukum dalam undang-undang tersebut 

ialah para pelaku usaha. Definisi mengenai pelaku usaha di dalam UU Nomor 5 

Tahun 1999 dapat ditemukan pada ketentuan Pasal 1 angka 5 yang menyatakan 

bahwa: 

  Pelaku usaha adalah setiap orang perorangan atau badan usaha, baik yang 

berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum yang didirikan dan 

berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik 

Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian, 

menyelenggarakan berbagai kegiatan usaha dalam bidang ekonomi. 

 Dari definisi di atas, dapat dilihat bahwa pelaku usaha yang menjadi subjek 

hukum dalam UU Nomor 5 Tahun 1999 dapat berupa orang perseorangan, atau 

kumpulan beberapa orang, dalam hal ini badan usaha, baik yang berbadan hukum 
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maupun yang tidak berbadan hukum. Pelaku usaha yang berbentuk badan usaha 

dengan status badan hukum dapat juga disebut dengan menggunakan istilah 

perusahaan. Hal tersebut dikarenakan pada dasarnya, walaupun kata “pelaku 

usaha” menyimpang dari istilah “perusahaan”, namun tidak ada perbedaan yang 

besar sehingga keduanya memiliki definisi yang sama.
62

 

 Selain memuat ketentuan mengenai subjek hukum, Pasal 1 angka 5 UU 

Nomor 5 Tahun 1999 juga memuat ketentuan yang mengatur mengenai jangkauan 

wilayah penerapan dari satu-satunya undang-undang anti monopoli yang dimiliki 

oleh Indonesia tersebut. Dalam kalimat “.... yang didirikan dan berkedudukan atau 

melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik 

sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian, menyelenggarakan berbagai 

kegiatan usaha dalam bidang ekonomi”, dapat dilihat bahwa UU Nomor 5 Tahun 

1999 melimitasi jangkauan penerapan ketentuan-ketentuan di dalamnya hanya 

sebatas wilayah tertentu saja, yakni wilayah Indonesia. Hal itu membuat UU 

Nomor 5 Tahun 1999 dapat dikategorikan sebagai peraturan yang menganut 

prinsip teritorial.  

a. Grab Indonesia dan Uber Indonesia  

 Tindakan pengambilalihan aset yang dilakukan oleh Grab terhadap Uber 

berdampak pada Grab Indonesia yang akhirnya turut melakukan hal yang sama 

terhadap Uber Indonesia. Grab Indonesia merupakan anak perusahaan Grab yang 

beraktivitas usaha di Indonesia dan telah berbentuk badan hukum dengan nama 
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PT. Solusi Transportasi Indonesia. Tidak berbeda dengan Grab, Uber juga 

memiliki anak perusahaannya yang beraktivitas dan telah memiliki badan hukum 

di Indonesia melalui PT. Uber Indonesia Technology atau yang lebih dikenal 

dengan Uber Indonesia. 

 Adanya fakta bahwa masing-masing Grab Indonesia dan Uber Indonesia 

tersebut merupakan sebuah badan hukum di Indonesia serta melakukan 

kegiatannya dalam wilayah hukum Indonesia, menunjukkan bahwa keduanya 

memenuhi kriteria “setiap orang atau badan usaha” serta kriteria “didirikan dan 

berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik 

Indonesia” dalam ketentuan mengenai definisi pelaku usaha yang tercantum di 

dalam Pasal 1 angka 5 UU Nomor 5 Tahun 1999. Oleh karena itu, Grab Indonesia 

dan Uber Indonesia dapat dikategorikan sebagai pelaku usaha dalam UU Nomor 5 

Tahun 1999. Dengan demikian, KPPU memiliki kewenangan untuk 

menindaklanjuti tindakan-tindakan yang dilakukan oleh Grab Indonesia dan Uber 

Indonesia berdasarkan ketentuan yang termuat dalam hukum persaingan usaha 

Indonesia. 

b. Grab dan Uber  

 Selain Grab Indonesia dan Uber Indonesia, KPPU sejatinya dapat pula 

melakukan pemeriksaan terhadap Grab dan Uber. Hal tersebut dapat terjadi 

apabila Grab Indonesia dan Uber Indonesia memposisikan diri mereka sebagai 

anak perusahaan yang tindakannya juga turut bergantung pada keputusan atau 

kebijakan yang diambil oleh perusahaan-perusahaan induk mereka. Hanya saja, 
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dalam kasus ini Grab dan Uber selaku induk perusahaan Grab Indonesia dan Uber 

Indonesia tersebut merupakan perusahaan yang berasal dari luar yurisdiksi 

Indonesia sehingga berada di luar cakupan definisi pelaku usaha dan cakupan 

wilayah penerapan UU Nomor 5 tahun 1999 sebagaimana yang tercantum di 

dalam Pasal 1 angka 5.  

 Sebagai langkah untuk mengatasi permasalahan tersebut, dapat digunakan 

pandangan yang mengemukakan bahwa pada dasarnya, prinsip teritorial yang 

terkandung dalam UU Nomor 5 Tahun 1999 tidak semata-mata menghilangkan 

kemampuan UU tersebut untuk dapat diterapkan kepada pelaku usaha asing yang 

melanggar ketentuan-ketentuan di dalamnya. Definisi pelaku usaha di dalam UU 

Nomor 5 Tahun 1999 sejatinya merupakan pendefinisian yang menggunakan 

pendekatan fungsional sehingga lebih berfokus pada kegiatan ekonominya 

daripada pendekatan subjek hukum.
63

 Hal itu dapat dilihat dari adanya frasa 

“atau” dalam Pasal 1 angka 5 yang menyatakan: “.... yang didirikan dan 

berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik 

Indonesia”. Berdasarkan hal itu, penerapan Pasal 1 angka 5 tersebut sejatinya 

bergantung pada “lokasi pasar” kegiatan usahanya, sehingga hukum yang relevan 

untuk diterapkan terhadap pelaku usaha di dalamnya adalah hukum yang berlaku 

pada lokasi pasar tersebut.
64

 Dalam arti kata lain, pengertian mengenai penerapan 

Pasal 1 angka 5 tersebut menegaskan bahwa apabila terdapat pelaku usaha yang 
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tidak didirikan dan berkedudukan di Indonesia, ia tetap dapat diberlakukan 

ketentuan-ketentuan di dalam UU Nomor 5 Tahun 1999 apabila ia memiliki 

aktivitas kegiatan usaha di dalam “pasar” atau wilayah Indonesia.
65

  

 Merujuk pada konsep di atas, maka sebenarnya bukan tidak mungkin KPPU 

berwenang menindaklanjuti atas pengambilalihan aset yang dilakukan oleh Grab 

dan Uber sebagai induk dari Grab Indonesia dan Uber Indonesia yang berada di 

luar wilayah hukum Indonesia. Sebagai konsekuensi, Grab dan Uber dapat saja 

dikategorikan sebagai pelaku usaha dalam UU Nomor 5 Tahun 1999 dan 

dikenakan ketentuan-ketentuan di dalam UU tersebut atas pengambilalihan aset 

yang mereka lakukan. Hal itu dikarenakan keduanya secara jelas memiliki 

aktivitas atau kegiatan usaha di Indonesia sehingga tidak menutup kemungkinan 

bahwa pengambilalihan aset yang telah mereka lakukan tersebut akan 

memberikan dampak terhadap kondisi kegiatan usaha di wilayah Indonesia. Oleh 

karena itu, KPPU dapat saja memfokuskan perhatian kepada kedua pelaku usaha 

tersebut, karena pada prinsipnya, yang perlu diperhatikan oleh KPPU adalah 

tindakan pengambilalihan yang berdampak langsung di pasar wilayah Republik 

Indonesia.
 66

 

 Dalam putusan perkara KPPU melawan Temasek Holdings, Pte. Ltd. atau 

kelompok perusahaan Temasek yang berkedudukan hukum di luar wilayah 

                                                      
 

65
Bim, “KPPU Dinilai Tidak Berwenang Menghukum Pelaku Usaha Asing”,  

https://www.hukumonline.com/berita/baca/hol13207/kppu-dinilai-tidak-berwenang-menghukum-

pelaku-usaha-asing, 19 Juli 2005, diakses pada tanggal 22 Oktober 2018.  

 
66

Media Berkala Komisi Pengawas Persaingan Usaha, „PP No. 57 Tahun 2010 dari 

Sudut Pandang Konseptor‟, Kompetisi Edisi 24, 2010, h. 14.  

IR-PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

SKRIPSI PENGAMBILALIHAN ASET DALAM... SYARIFAH NURUL MAYA N.

https://www.hukumonline.com/berita/baca/hol13207/kppu-dinilai-tidak-berwenang-menghukum-pelaku-usaha-asing
https://www.hukumonline.com/berita/baca/hol13207/kppu-dinilai-tidak-berwenang-menghukum-pelaku-usaha-asing


 
 
 
 

 

 

34 

yurisdiksi Indonesia, Majelis KPPU berpendapat bahwa mereka berwenang 

melakukan pemeriksaan dan menjatuhkan hukuman terhadap kelompok Temasek 

berdasarkan hukum persaingan usaha yang berlaku di Indonesia lantaran 

kelompok perusahaan tersebut telah memenuhi kriteria yang ditetapkan dalam 

Pasal 1 angka 5 UU Nomor 5 Tahun 1999.
67

 Dalam perkara tersebut, Kelompok 

Temasek melalui anak perusahannya, yakni Singapore Technologies Telemedia 

Pte.Ltd, memiliki saham sebesar 41,9% pada perusahaan asal Indonesia, yakni PT. 

Indosat.
68

 Selain itu, melalui anak perusahaannya yang lain, yakni Singtel, 

Kelompok Temasek memiliki saham sebesar 35% pada perusahaan asal Indonesia 

lainnya, yakni PT. Telekomunikasi Selular yang juga bergerak di industri yang 

sama dengan PT. Indosat.
69

 Kepemilikan silang Kelompok Temasek dalam dua 

perusahaan asal Indonesia yang berada pangsa pasar yang sama tersebut akhirnya 

membuat KPPU memutuskan bahwa Kelompok Temasek terbukti bersalah 

dengan menyalahi ketentuan dalam Pasal 27 huruf a UU Nomor 5 Tahun 1999.
70

 

KPPU menilai, kewenangan mereka dalam menjerat Kelompok Temasek yang 

dikategorikan sebagai pelaku usaha asing dengan pasal di dalam UU Nomor 5 

Tahun 1999 tersebut didasarkan pada teori single economic entity doctrine.
71
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 Teori single economic entity doctrine merupakan salah satu pendekatan 

yang dapat diterapkan untuk melihat hubungan antara induk dan anak 

perusahaan.
72

 Teori tersebut memandang bahwa hubungan induk dan anak 

perusahaan, menjadikan anak perusahaan tidak memiliki independensi untuk 

menentukan arah kebijakan perusahaan sebagai satu kesatuan entitas ekonomi.
73

 

Sebagai konsekuensi, pelaku usaha dapat dimintakan pertanggungjawaban atas 

tindakan yang dilakukan oleh pelaku usaha lain dalam satu kesatuan ekonomi, 

meskipun pelaku usaha yang pertama beroperasi di luar yurisdiksi hukum 

persaingan usaha suatu negara, sehingga hukum persaingan usaha dapat bersifat 

ekstrateritorial.
74

  

 Berdasarkan pertimbangan teori single economic entity doctrine di atas, 

maka tindakan pengambilalihan aset yang dilakukan oleh Grab terhadap Uber 

tidak dapat dipisahkan dengan aktivitas usaha Grab Indonesia dan Uber Indonesia. 

Oleh karena itu, secara langsung maupun tidak, tindakan pengambilalihan aset 

dua perusahaan asal Singapura tersebut dapat memberikan dampak dalam pasar 

ride-hailing di Indonesia yang akhirnya membuat Grab dan Uber dapat pula 

dikategorikan sebagai pelaku usaha sebagaimana yang dimaksud dalam ketentuan 

Pasal 1 angka 5 UU Nomor 5 Tahun 1999.  

                                                      
 

72
Ibid. 

 
73

Alison Jones dan Brenda Sufrin, EC Competition Law, Text, Cases, and Materials, 

Oxford University Press, New York, 2004, h. 123, dikutip dari Verry Iskandar, „Pengambilalihan 

Saham oleh Perusahaan Terafiliasi dalam Perspektif Hukum Persaingan Usaha‟, Jurnal 

Persaingan Usaha, Edisi 5, 2011, h. 22. 

 
74

Putusan Perkara No. 07/KPPU-L/2007, Loc.Cit. 

IR-PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

SKRIPSI PENGAMBILALIHAN ASET DALAM... SYARIFAH NURUL MAYA N.



 
 
 
 

 

 

36 

 Dengan demikian, pada kasus pengambilalihan aset Uber Indonesia oleh 

Grab Indonesia, kedua perusahaan tersebut memenuhi unsur pelaku usaha 

sebagaimana yang tercantum di dalam ketentuan Pasal 1 angka 5 UU Nomor 5 

Tahun 1999. Selain itu, induk dari masing-masing perusahaan tersebut, yakni 

Grab dan Uber, yang berkedudukan di luar yurisdiksi Indonesia, juga dapat 

dikategorikan sebagai pelaku usaha yang diatur di dalam Pasal 1 angka 5 dengan 

berdasarkan pada teori single economic entity doctrine yang pernah diterapkan 

oleh KPPU dalam memutus perkara melawan Temasek Holdings. Oleh karena itu, 

ketentuan yang berlaku di dalam UU Nomor 5 Tahun 1999 dapat diterapkan 

terhadap Grab Indonesia dan Uber Indonesia, maupun perusahaan induk mereka 

masing-masing, yakni Grab dan Uber.   

2.2.2 Objek Pengambilalihan Dalam Hukum Persaingan Usaha Indonesia   

 Objek pengambilalihan yang diatur dalam hukum persaingan usaha 

Indonesia dapat dilihat dari ketentuan mendasar mengenai pengambilalihan yang 

tercantum dalam Pasal 28 ayat (2) dan Pasal 29 ayat (1) UU Nomor 5 Tahun 

1999. Dari kedua pasal tersebut, dapat dilihat bahwa pengaturan terhadap tindakan 

pengambilalihan yang diatur di dalam UU Nomor 5 Tahun 1999 ialah 

pengambilalihan dengan objek saham perusahaan. Kalimat “Pelaku usaha dilarang 

melakukan pengambilalihan saham perusahaan lain...” dalam Pasal 28 ayat (2), 

serta kalimat “Penggabungan atau peleburan badan usaha, atau pengambilalihan 

saham sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 yang berakibat nilai aset dan atau 

nilai penjualannya melebihi jumlah tertentu....” dalam Pasal 29 ayat (1), 

memberikan penjelasan bahwa UU Nomor 5 Tahun 1999 hanya mengatur 
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tindakan pengambilalihan yang dilakukan oleh para pelaku usaha sebatas 

pengambilalihan dengan objek saham saja.  

Pengertian pengambilalihan di dalam UU Nomor 5 Tahun 1999 sebagai satu-

satunya undang-undang mengenai persaingan usaha di indonesia sejatinya sejalan 

dengan pengertian yang digunakan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 

tentang Perseroan Terbatas dalam mengatur pengambilalihan yang kini telah 

digantikan dengan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan 

Terbatas (selanjutnya disebut UU Nomor 40 Tahun 2007). Dalam UU Nomor 40 

Tahun 2007, tepatnya pada Pasal 1 angka 11, objek pengambilalihan yang diatur 

hanya sebatas pengambilalihan saham saja, sebagaimana yang disebutkan bahwa 

pengambilalihan ialah perbuatan hukum yang dilakukan oleh badan hukum atau 

orang perseorangan untuk mengambil alih saham perseroan yang mengakibatkan 

beralihnya pengendalian atas perseroan tersebut. 

 Selain dalam UU Nomor 5 Tahun 1999, pembatasan definisi 

pengambilalihan yang hanya mengatur saham sebagai objeknya dalam hukum 

persaingan usaha Indonesia juga dapat dilihat pada Peraturan Pemerintah Nomor 

57 Tahun 2010 Tentang Penggabungan Atau Peleburan Badan Usaha Dan 

Pengambilalihan Saham Perusahaan yang Dapat Mengakibatkan Terjadinya 

Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (selanjutnya disebut PP 

Nomor 57 Tahun 2010). PP Nomor 57 Tahun 2010 merupakan peraturan 

pelaksana dari ketentuan yang termuat dalam Pasal 28 dan 29 UU Nomor 5 Tahun 

1999, yang keberadaannya diamanatkan langsung di dalam ketentuan Pasal 28 

ayat (3) dan Pasal 29 ayat (2). Sesuai dengan judulnya, definisi dari 
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pengambilalihan dalam PP Nomor 57 Tahun 2010 tersebut sama seperti definisi 

pengambilalihan dalam UU Nomor 5 Tahun 1999 dan UU Nomor 40 Tahun 2007, 

yakni hanya sebatas pengambilalihan dengan objek saham. 

 Definisi pengambilalihan lainnya pada peraturan-peraturan hukum 

persaingan usaha di bawah hierarki UU Nomor 5 Tahun 1999 dan PP Nomor 57 

Tahun 2010, yakni Peraturan KPPU, juga tidak memiliki perbedaan. Dalam arti 

kata lain, peraturan-peraturan KPPU juga mendefinisikan tindakan 

pengambilalihan hanya sebatas pengambilalihan dengan objek saham. Hal 

tersebut dibuktikan dengan beberapa Peraturan KPPU di bidang penggabungan,  

pengambilalihan dan peleburan yang dikeluarkan setelah adanya PP Nomor 57 

Tahun 2010, yakni; Peraturan KPPU Nomor 11 Tahun 2010 tentang Konsultasi 

Penggabungan Atau Peleburan Badan usaha Dan Pengambilalihan Saham 

Perusahaan, dan Peraturan KPPU yang terbaru di bidang pengambilalihan yaitu 

Peraturan KPPU Nomor 2 Tahun 2013 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan 

Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 13 tahun 2010 Tentang Pedoman 

Pelaksanaan Penggabungan atau Peleburan Badan Usaha dan Pengambilalihan 

Saham Perusahaan yang dapat Mengakibatkan terjadinya Praktik Monopoli dan 

Persaingan Usaha Tidak Sehat. Dari judul beberapa Peraturan KPPU tersebut, 

dapat dilihat bahwa definisi dari pengambilalihan yang berlaku saat ini dalam 

hukum persaingan usaha Indonesia tetaplah hanya sebatas mencakup 

pengambilalihan dengan objek saham.  

Undang-Undang perseroan terbatas yang berlaku di Indonesia tidak 

menjelaskan secara eksplisit apa itu pengertian dari saham. Meski demikian, 
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pengertian atas hal tersebut dapat ditemukan di beberapa pasal yang terdapat di 

dalam undang-undang tersebut tepatnya pada Pasal 1 angka 1 dan Pasal 31 ayat 

(1). Dalam Pasal 1 angka 1 UU Nomor 40 Tahun 2007, disebutkan bahwa: 

  Perseroan Terbatas, yang selanjutnya disebut Perseroan, adalah badan 

hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, 

melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam 

saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam Undang-Undang ini 

serta peraturan pelaksanaannya. 

 

Sedangkan di dalam Pasal 31 ayat (1) UU Nomor 40 Tahun 2007, disebutkan 

bahwa: “Modal dasar Perseroan terdiri atas seluruh nilai nominal saham”. Dari 

ketentuan kedua pasal tersebut, dapat dilihat bahwa sejatinya saham memiliki 

pengertian sebagai modal perusahaan.  

 Sama seperti saham, UU Nomor 40 Tahun 2007 juga tidak memberikan 

pengertian secara eksplisit megenai pengertian aset maupun tindakan 

pengambilalihan aset. Meski demikian, walaupun tidak disebutkan dengan jelas, 

di dalam undang-undang tersebut, terdapat peraturan mengenai pengambilalihan 

aset.
75

 Pengambilalihan aset dinyatakan dengan terminologi “pengalihan 

kekayaan” sebagaimana diatur dalam Pasal 102 UU Nomor 40 Tahun 2007 yang 

menyebutkan bahwa direksi wajib meminta persetujuan RUPS untuk mengalihkan 

kekayaan Perseroan yang merupakan lebih dari 50% (lima puluh persen) jumlah 

kekayaan bersih Perseroan dalam 1 (satu) transaksi atau lebih, baik yang berkaitan 

satu sama lain maupun tidak.  
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 Di dalam penjelasan Pasal 102 UU Nomor 40 Tahun 2007 tersebut, 

disebutkan bahwa yang dimaksud dengan “kekayaan perseroan” adalah semua 

barang baik bergerak maupun tidak bergerak, baik berwujud maupun tidak 

berwujud, milik Perseroan. Oleh karena itu, ketentuan dalam Pasal 102 UU 

Nomor 40 Tahun 2007 yang menggantikan Pasal 88 UU Nomor 1 Tahun 1995 

tentang Perseroan Terbatas tersebut dapat ditafsirkan sebagai embrio dari 

pengambilalihan perusahaan dengan cara pengambilalihan aset.
76

 Untuk 

pengaturan lebih lanjut mengenai teknis peralihan harta kekayaan Perseroan yang 

dimaksud, UU Nomor 40 Tahun 2007 tidak mengatur mengenai hal tersebut.  

 Tidak diaturnya pengambilalihan dengan objek aset di dalam hukum 

persaingan usaha Indonesia yang berlaku saat ini bukan berarti bahwa Indonesia 

tidak pernah mengatur mengenai hal tersebut di dalam hukum persaingan 

usahanya. Sebelum berlakunya PP Nomor 57 Tahun 2010, pengaturan mengenai 

pengambilalihan dengan objek aset sejatinya pernah tertuang di dalam Peraturan 

Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 1 Tahun 2009 Tentang Pra-Notifikasi 

Penggabungan, Peleburan dan Pengambilalihan (selanjutnya disebut Peraturan 

KPPU Nomor 1 Tahun 2009). Hal itu dapat dilihat dari definisi pengambilalihan 

yang terdapat dalam ketentuan Pasal 1 angka 3 Peraturan KPPU tersebut. Dalam 

pasal tersebut, dinyatakan bahwa: “Pengambilalihan adalah perbuatan hukum 

yang dilakukan oleh pelaku usaha untuk memperoleh atau mendapatkan baik 

seluruh atau sebagian saham dan atau aset Perseroan/Badan Usaha. yang dapat 
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mengakibatkan beralihnya pengendalian terhadap Perseroan/Badan Usaha 

tersebut”. 

 Selain itu, pada ketentuan yang termuat di dalam Pasal 4 huruf c Peraturan 

KPPU Nomor 1 Tahun 2009 tersebut, disebutkan pula pengaturan bagi perusahaan 

yang melakukan tindakan pengambilalihan aset sebagai berikut:  

  Pelaku Usaha dapat melakukan pra-notifikasi pengambilalihan apabila 

memenuhi kriteria sebagi berikut : 

a. Pengambilalihan saham dengan hak suara sekurang-kurangnya 25% 

(dua puluh lima persen) atau; 

b. Pengambilalihan saham dengan hak suara sekurang-kurangnya 25% 

(dua puluh lima persen) namun menyebabkan perpindahan kendali 

secara efektif;  

c. Pengambilalihan aset atau transaksi lainnya yang menyebabkan 

perpindahan kendali secara efektif; dan 

d. Pengambilalihan mengakibatkan nilai aset atau nilai penjualan 

(omzet) atau pangsa pasar memenuhi batas sebagaimana diatur 

dalam Pasal 3.  

 Penerbitan Peraturan KPPU Nomor 1 Tahun 2009 sebenarnya 

dilatarbelakangi oleh kekosongan hukum yang terjadi dalam hukum persaingan 

usaha, khususnya di bidang penggabungan, peleburan, dan pengambilalihan, 

dalam kurun waktu sejak tahun 1999 hingga 2009. Sebagaimana diketahui, dalam 

tenggang waktu 10 tahun tersebut, pemerintah Indonesia tidak kunjung 

menerbitkan peraturan pemerintah yang diamanatkan oleh Pasal 28 ayat (3) dan 

Pasal 29 ayat (2) UU Nomor 5 Tahun 1999, padahal peraturan pemerintah tersebut 

dimaksudkan untuk menjadi sebuah peraturan pelaksana atas ketentuan-ketentuan 

yang termuat di dalam pasal-pasal tersebut.  
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 Belum adanya peraturan pemerintah sebagaimana yang diamanatkan dalam 

Pasal 28 ayat (3) dan Pasal 29 ayat (2) membuat peraturan yang tercantum dalam 

pasal mengenai pengambilalihan di dalam UU Nomor 5 Tahun 1999 tidak dapat 

diimplementasikan dengan maksimal. Oleh karena itu, Pasal 28 dan Pasal 29 

dalam UU Nomor 5 Tahun 1999 merupakan lex imperfecta.
77

 Keduanya baru 

dapat diimplementasikan apabila pemerintah telah menerbitkan peraturan 

pemerintah yang disyaratkan di Pasal 28 ayat (3) dan Pasal 29 ayat (2).
78

 Hal itu 

dikarenakan pasal-pasal tersebut tidak dapat berdiri sendiri tanpa adanya peraturan 

pelaksanaan yang menyertainya, karena jika demikian, maka akan terlalu kabur 

untuk diterapkan.
79

 Oleh sebab itu, larangan dalam Pasal 28 dan Pasal 29 belum 

dapat dilaksanakan karena masih berupa hukum yang belum sempurna.
80

 

Berdasarkan hal tersebut, KPPU pada akhirnya memutuskan untuk menerbitkan 

Peraturan KPPU Nomor 1 Tahun 2009 yang berisikan pedoman penilaian 

pengambilalihan yang dapat menyebabkan praktek monopoli dan persaingan 

usaha tidak sehat, serta mengatur hal-hal yang tidak dicakup dalam peraturan 

sebelumnya, termasuk pengambilalihan aset.
81

   

 Pada bulan Juli 2010, kondisi lex imperfecta yang disandang oleh Pasal 28 

dan Pasal 29 UU Nomor 5 Tahun 1999 akhirnya berakhir dengan diterbitkannya 
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PP Nomor 57 Tahun 2010. Dalam peraturan pemerintah tersebut, sesuai dengan 

fungsinya, diatur ketentuan-ketentuan untuk menilai apakah sebuah 

pengambilalihan dapat mengakibatkan monopoli dan persaingan usaha yang tidak 

sehat. Meski demikian, sebagaimana yang telah dikemukakan sebelumnya, PP 

Nomor 57 Tahun 2010 tersebut hanya mendefinisikan pengambilalihan sebatas 

pengambilalihan saham saja dan tidak mencakup pengambilalihan aset. Tidak 

dicakupnya pengambilalihan aset dalam PP Nomor 57 Tahun 2010 dikarenakan 

objek pengambilalihan pada Pasal 28 dan 29 UU Nomor 5 Tahun 1999 yang 

menjadi dasar penerbitan peraturan pemerintah tersebut, hanya mencakup 

pengambilalihan saham saja. 

 Satu bulan setelah pemerintah menerbitkan PP Nomor 57 Tahun 2010, 

Peraturan KPPU Nomor 1 Tahun 2009 akhirnya dicabut. Pencabutan tersebut 

tercantum di dalam Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 11 

Tahun 2010 Tentang Konsultasi Penggabungan Atau Peleburan Badan usaha Dan 

Pengambilalihan Saham Perusahaan (selanjutnya disebut Peraturan KPPU 

Nomor 11 Tahun 2010) yang pemberlakuannya diamanatkan oleh Pasal 12 PP 

Nomor 57 Tahun 2010. Oleh karena itu, sejak berlakunya Peraturan KPPU Nomor 

11 Tahun 2010, Peraturan KPPU Nomor 1 Tahun 2009 dinyatakan tidak berlaku 

lagi. Dengan demikian, hukum persaingan usaha di Indonesia tidak lagi 

memberikan pengaturan terhadap jenis-jenis pengambilalihan lain berdasarkan 

objeknya selain pengambilalihan saham dan menyebabkan pengambilalihan aset 

tidak lagi diatur dalam hukum persaingan usaha Indonesia yang berlaku saat ini, 

sebagaimana yang dikatakan bahwa:  
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  Saham dan aset merupakan aspek-aspek yang sangat fundamental bagi 

jalannya suatu perusahaan. Ketentuan mengenai pengambilalihan saham sudah 

diatur baik dalam undang-undang, maupun dalam berbagai peraturan 

pelaksanaannya. Namun, masalah pengambilalihan aset belum mendapatkan porsi 

dalam peraturan perundang-undangan Indonesia layaknya pengambilalihan 

saham.
82

 

 Berdasarkan uraian di atas, tindakan pengambilalihan aset yang dilakukan 

oleh Grab Indonesia terhadap Uber Indonesia tidak dapat dikategorikan sebagai 

tindakan pengambilalihan dalam hukum persaingan usaha Indonesia, yakni UU 

Nomor 5 Tahun 1999, meskipun Grab Indonesia dan Uber Indonesia memenuhi 

unsur pelaku usaha yang tunduk pada ketentuan-ketentuan di dalam undang-

undang tersebut. Hal itu dapat terjadi lantaran objek yang diambil alih dalam 

tindakan pengambilalihan yang dilakukan oleh kedua perusahaan tersebut 

bukanlah termasuk sebagai objek pengambilalihan yang diatur di dalam hukum 

persaingan usaha Indonesia saat ini. Sebagai konsekuensi, KPPU tidak 

mempunyai kewenangan untuk menindaklanjuti dan mengkaji legalitas tindakan 

pengambilalihan tersebut dari sudut pandang hukum persaingan usaha. Secara 

hukum, para pelaku usaha di industri ride-hailing tersebut bahkan tidak memiliki 

kewajiban untuk memberikan notifikasi atau pemberitahuan kepada KPPU atas 

tindakan pengambilalihan aset yang telah mereka lakukan.
83
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BAB III  

POTENSI  PRAKTEK MONOPOLI DAN PERSAINGAN USAHA TIDAK 

SEHAT TERKAIT DENGAN TINDAKAN PENGAMBILALIHAN ASET 

 

3.1 Dampak Tindakan Pengambilalihan Aset 

3.1.1 Pengertian Pengambilalihan Aset 

 Secara sederhana, pengambilalihan aset dapat diartikan sebagai tindakan 

jual beli aset antara pihak pengambil alih (pembeli) dengan pihak yang diambil 

alih asetnya (penjual).
84

 Sebagai akibatnya, aset yang dimiliki oleh perusahaan 

yang diambil alih tersebut akan beralih kepada perusahaan pengambil alih. 

Menurut Byron F. Egan pengambilalihan aset diartikan sebagai: “The acquisition 

of specified assets from an entity, which may or may not represent all or 

substantially all of its assets, and the assumption by the buyer of specified 

liabilities of the seller, which typically do not represent all of the liabilities of the 

seller.”
85

 

 Suatu tindakan pengambilalihan dikategorikan sebagai pengambilalihan aset 

apabila dilakukan dengan cara mengambil alih aset perusahaan yang diambil alih, 

tanpa mengambil alih seluruh kewajiban perusahaan tersebut terhadap pihak 

ketiga.
86

 Artinya, dalam tindakan pengambilalihan tersebut, perusahaan 
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pengambil alih dapat saja tidak menanggung kewajiban perusahaan yang diambil 

alih kepada pihak ketiga karena yang diambil alih bukanlah perusahaan secara 

keseluruhan. Meski demikian, ia dapat pula menanggung kewajiban perusahaan 

yang diambil alih tersebut kepada pihak ketiga apabila pada aset yang ia ambil 

alih telah melekat kewajiban atau hak-hak tanggungan yang harus dipenuhi tanpa 

mempedulikan siapa pemilik dari aset tersebut.
87

 

 Untuk dapat memahami lebih lanjut mengenai pengambilalihan aset, perlu 

diketahui terlebih dahulu apa yang dimaksud dengan aset. Aset merupakan harta 

kekayaan atau sumber daya ekonomi yang dimiliki oleh suatu pelaku usaha yang 

dapat dinilai dengan satuan uang. Dalam kata lain, aset juga dapat dikatakan 

sebagai salah satu modal perusahaan untuk menjalankan bisnisnya dan 

memperoleh keuntungan.  

Dalam akuntansi, umumnya aset terdiri dari aset lancar (current assets)  dan 

aset tidak lancar (fixed assets).
88

 Aset lancar merupakan aset yang dapat dengan 

mudah dikonversikan menjadi uang tunai dalam waktu singkat, yakni dalam satu 

tahun buku atau kurang, melalui operasi normal bisnis seperti, kas investasi 

jangka pendek, persediaan barang dan lainnya.
89

 Sedangkan aset tidak lancar 

dapat meliputi aset tetap, yakni benda-benda tidak bergerak, seperti tanah, 

bangunan, segala benda yang secara alamiah terdapat di atas tanah dan melekat 
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pada tanah; benda bergerak misalnya benda berwujud (tangible assets) yang dapat 

disentuh atau dipindahkan seperti peralatan, alat transportasi, alat berat, dan 

lainnya; maupun benda tidak berwujud (intangible assets) seperti hak kekayaan 

intelektual, hak paten, kontrak, dan sebagainya.  

 Dalam sebuah transaksi pengambilalihan aset, perusahaan yang diambil alih 

mendapatkan suatu imbalan berupa harga jual yang pantas dengan cara-cara 

pembayaran yang sama dengan yang dilakukan dalam tindakan pengambilalihan 

saham.
90

 Para pihak yang terlibat, baik yang diambil alih maupun yang 

mengambil alih, umumnya dapat memilih beberapa cara pembayaran tersebut, 

diantaranya: 

1. Dibayar Tunai (cash) 

 Pembayaran dalam pengambilalihan aset bisa dilakukan dengan cara 

sederhana yakni dengan menggunakan cash atau uang tunai yang senilai 

dengan harga aset-aset yang telah diputuskan untuk diambil alih. 

2. Dibayar saham (assets for share exchange) 

 Sebagai ganti aset yang telah dialihkan, perusahaan yang diambil alih juga 

dapat menerima imbalan berupa beberapa persen saham perusahaan 

pengambil alih sesuai dengan kesepakatan yang telah disepakati oleh kedua 

belah pihak. Tindakan semacam ini dikenal pula sebagai pengambilalihan 

assets for share exchange, dengan akibat hukum bahwa perusahaan yang 

diambil alih akan menjadi pemegang saham dari perusahaan yang 
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mengambil alih.
91

 Akibatnya, pengambilalihan semacam ini akan 

menyebabkan berpindahnya kepemilikan saham secara langsung.
92

 

3. Dibayar aset (assets swap)  

 Selain itu, pengambilalihan aset dari perusahaan target juga dapat 

dibayarkan dengan aset-aset yang dimiliki oleh perusahaan pengambil alih. 

Hal tersebut mengakibatkan terjadinya peralihan kepemilikan aset dari dua 

arah, baik dari perusahaan yang diambil alih kepada perusahaan pengambil 

alih dan vice versa. Metode semacam ini lebih dikenal dengan istilah assets 

swap atau saling tukar aset.
93

 

 Terdapat beberapa hal yang mendasari perusahaan, khususnya perusahaan 

pengambil alih, untuk melakukan tindakan pengambilalihan aset sebagai salah 

satu pilihan untuk mengembangkan kegiatan usahanya. Pada hakikatnya, hal-hal 

tersebut sejalan dengan tujuan atau motivasi pengambilalihan dengan objek lain 

secara umum, namun dalam pengambilalihan ini, pengembangan perusahaan 

tersebut hanya dilakukan dengan dengan cara menambah asetnya saja. Ada 

beberapa keunggulan dalam tindakan pengambilalihan aset yang dijadikan 

pertimbangan serta menjadi tujuan perusahaan dalam melakukan hal tersebut, 

yaitu: 

1. Mengambil alih yang benar-benar diinginkan 
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 Pengambilalihan aset memberikan kesempatan kepada pihak pengambil alih 

untuk memilih hal apa saja yang benar-benar berguna baginya sehingga 

harus diambil alih, mengingat dalam pengambilalihan ini tidak semua aset 

atau harta kekayaan dari perusahaan yang diambil alih beralih kepada 

perusahaan pengambil alih.
94

 Hal ini dinilai cukup menguntungkan karena 

perusahaan pengambil alih tidak perlu mengeluarkan anggaran yang 

berlebih untuk membeli hal-hal yang ia rasa kurang diperlukan untuk 

menunjang perkembangan perusahaannya.  

2. Menghindari tanggung jawab perusahaan yang diambil alih 

 Alasan ini merupakan suatu pilihan yang tepat untuk tidak terlibat dalam 

tanggung jawab yang dimiliki oleh perusahaan yang diambil alih dengan 

pihak ketiga yang berhubungan dengannya. Biasanya, pengambil alih 

enggan menerima tanggung jawab dari perusahaan target, baik yang di-

disclosure kepada pihak calon pembeli atau yang tersembunyi.
95

 Hal 

tersebut dikarenakan dengan hanya mengambil alih aset saja, maka tidak 

semua tanggung jawab perusahaan yang diambil alih ikut beralih kepada 

perusahaan pengambil alih, kecuali hanya sebatas kewajiban atau tanggung 

jawab yang melekat pada aset yang diambil alih saja.
96

 Selain itu, 

pertimbangan tersebut juga diambil ketika perusahaan yang hendak 

mengambil alih belum mengetahui secara pasti bonafiditas perusahaan yang 
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akan diambil alih dan seberapa besar kewajiban yang harus dipenuhi 

olehnya terhadap pihak ketiga ketika mengambil alih perusahaan tersebut 

secara keseluruhan.
97

  

3. Menghindari gangguan dari pemegang saham minoritas, pekerja dan 

manajemen 

 Apabila perusahaan melakukan pengambilalihan dengan objek saham, maka 

di dalam perusahaan yang diambil alih tersebut masih terdapat pemegang 

saham minoritas, pekerja dan manajemen yang tidak selalu mempunyai 

keinginan yang sama dengan pemegang saham pengendali selaku pihak 

yang memutuskan untuk melakukan pengambilalihan. Terkadang hal 

tersebut dapat menjadi persoalan yang serius sehingga memerlukan 

penyelesaian di pengadilan. Kondisi tersebut tentunya tidak akan terjadi jika 

objek yang diambil alih hanyalah aset perusahaan, sehingga hal ini 

menjadikan beberapa perusahaan lebih memilih untuk melakukan 

pengambilalihan aset.
98

 

 Selain memberikan beberapa keuntungan bagi perusahaan pengambil alih, 

ada beberapa hal yang mendasari atau yang menjadi motivasi perusahaan yang 

diambil alih untuk melakukan penjualan aset-aset perusahaannya kepada 

perusahaan pengambil alih. Motivasi-motivasi tersebut ialah: 

1. Motivasi bisnis 
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 Penjualan aset perusahaan dengan motivasi bisnis merupakan aktivitas yang 

normal dilakukan oleh perusahaan. Jual beli aset perusahaan dengan motif 

ini  biasanya mempunyai konsekuensi yuridis penuh seperti halnya setiap 

jual beli pada umumnya.
99

 

2. Motivasi charitas 

 Penjualan aset dengan motif charitas diperuntukkan untuk tujuan-tujuan 

amal ataupun untuk menolong. Umumnya, penjualan aset dengan motif ini 

mempunyai karakteristik khusus berupa: adanya hubungan khusus antara 

perusahaan yang menjual aset dan yang membeli; penetapan harga yang 

lebih rendah daripada biasanya; terms dan conditions yang sangat longgar; 

dan formalitas transaksi yang biasanya kurang dipatuhi. Meski transaksi 

dengan motif ini terlihat lebih informal, namun dalam tindakan transaksi 

aset dalam motif ini tetap harus memenuhi persyaratan „formalitas minimal‟ 

yang meliputi: persyaratan internal perusahaan; persyaratan eksternal 

perusahaan; persyaratan eksternal non-perusahaan; dan persyaratan hukum 

yang berlaku.
100

 

3. Motivasi yang destruktif 

 Penjualan aset-aset perusahaan juga dapat dilakukan dengan dasar hal-hal 

yang destruktif seperti untuk mengelakkan pembayaran utang-utang 

perusahaan kepada pihak ketiga. Hal ini dapat saja terjadi mengingat yang 
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berutang adalah perusahaan sebagai badan hukum yang secara hukum 

mempunyai hak dan kewajiban tersendiri yang terpisah dari sang pemilik. 

Perusahaan yang menjual asetnya dengan motivasi ini tentunya tidak akan  

mungkin membayar utang-utangnya meskipun digugat ke pengadilan. Untuk 

itu, demi melindungi kepentingan kreditor, terdapat beberapa upaya yuridis 

yang dapat dilakukan yakni: perlindungan lewat kesepakatan di antara pihak 

kreditor dan debitor; perlindungan lewat penyitaan pengadilan; atau 

perlindungan lewat upaya hukum actio pauliana.
101

 

 Di sisi lain, selain memiliki beberapa keunggulan baik bagi perusahaan 

pengambil alih maupun yang diambil alih, pengambilalihan aset juga memiliki 

beberapa sisi negatif atau kelemahannya tersendiri. Pengambilalihan aset dinilai 

memiliki proses yang lebih sulit lantaran tindakan pengambilalihan harus 

dilakukan satu persatu sesuai objek atau aset yang diambil alih, sedangkan 

prosedur peralihan masing-masing aset tersebut berbeda antara satu dengan yang 

lain. Proses yang sulit tersebut lantas membuat pengambilalihan jenis ini juga 

tidak dapat dilakukan dalam waktu yang singkat karena setiap prosesnya 

memakan waktu yang cukup lama.
102

 Selain itu, perbedaan proses pada setiap 

jenis objek atau aset yang dialihkan juga berimplikasi pada biaya pajak penjualan 

lantaran setiap aset memiliki nilai yang berbeda-beda. Oleh karenanya 

pengambilalihan jenis ini dinilai cukup memakan biaya yang lebih mahal jika 

                                                      
 

101
Ibid., h. 187. 

 
102

Munir Fuady I, Op.Cit., h. 94. 

IR-PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

SKRIPSI PENGAMBILALIHAN ASET DALAM... SYARIFAH NURUL MAYA N.



 
 
 
 

 

 

53 

dibandingkan dengan pengambilalihan saham karena setiap aset yang diambil alih 

tersebut bisa saja memerlukan biaya pajak penjualan yang tinggi.
103

  

3.1.2 Perubahan Kontrol Perusahaan  

Hal mendasar yang membedakan tindakan pengambilalihan dengan 

tindakan restrukturisasi perusahaan yang lainnya ialah dalam tindakan 

pengambilalihan tidak akan membubarkan satu pihak yang bubar sebagai suatu 

entitas hukum.
104

 Perusahaan-perusahaan yang terlibat dalam pengambilalihan 

secara yuridis masih tetap berdiri dan beroperasi secara independen, tetapi telah 

terjadi pengalihan atau perubahan kontrol oleh pihak pengambil alih.
105

  Menurut 

Kamus Black‟s Law, kontrol adalah: “Power or authority to manage, direct, 

superintend, restrict, regulate, direct, govern, administer, or oversee”.
106

  

Pada umumnya, dalam tindakan pengambilalihan, perpindahan kontrol 

terjadi apabila pengambilalihan tersebut dilakukan dengan mengambil alih saham 

perusahaan yang diambil alih atau yang dikenal dengan pengambilalihan saham. 

Untuk dapat merubah kontrol, saham yang diambil alih tersebut merupakan saham 

yang mencapai nilai lebih dari 50% atau kurang dari atau sama dengan 50% tetapi 

dapat mempengaruhi dan menentukan kebijakan pengelolaan perusahaan yang 

diambil alih kepada perusahaan pengambil alih.  
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Tidak sama dengan pengambilalihan saham, dalam pengambilalihan aset, 

kepemilikan dan pengendalian perusahaan yang diambil alih tidak berubah.
107

 

Dalam kata lain, pada pengambilalihan jenis ini, perusahaan yang diambil alih 

tetap memiliki usahanya tersebut, hanya saja aset-aset perusahaannya beralih 

kepada pengambil alih.
108

  

Seiring berjalannya waktu, meskipun pengambilalihan aset pada umumnya 

tidak menyebabkan peralihan kendali atau kontrol perusahaan, namun dalam 

beberapa kondisi, hal tersebut masih dimungkinkan. Dalam hukum persaingan 

usaha eropa yang tercantum dalam Council Regulation (EC) No 139/2004 on the 

control of concentrations between undertakings (the EC Merger Regulation), 

perubahan kontrol perusahaan yang terjadi akibat adanya sebuah pengambilalihan 

aset dapat dimungkinkan. Hal tersebut dapat dilihat di dalam Pasal 3 ayat (1) 

huruf b dan ayat (2) huruf a yang menyebutkan bahwa:  

Pasal 3 ayat (1) huruf b: 

 A concentration shall be deemed to arise where a change of control on a 

lasting basis results from the acquisition, by one or more persons already 

controlling at least one undertaking, or by one or more undertakings, whether by 

purchase of securities or assets, by contract or by any other means, of direct or 

indirect control of the whole or parts of one or more other undertakings.  

Pasal 3 ayat (2) huruf a:  

Control shall be constituted by rights, contracts or any other means 

which, either separately or in combination and having regard to the 

considerations of fact or law involved, confer the possibility of exercising decisive 

influence on an undertaking, in particular by ownership or the right to use all or 

part of the assets of an undertaking. 
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Dari ketentuan di atas, dapat disimpulkan bahwa perubahan kontrol 

perusahaan dapat diindikasikan oleh adanya perjanjian yang memungkinkan 

perusahaan pengambil alih untuk melakukan decisive influence terhadap 

perusahaan yang diambil alih sebagai akibat dari dialihkannya kepemilikan aset 

perusahaan yang diambil alih tersebut kepada perusahaan pengambil alih. 

Decisive influence ialah kemampuan untuk membuat keputusan dalam strategi 

kebijakan komersial perusahaan.
109

 Agar dapat menyebabkan decisive influence 

terhadap perusahaan yang diambil alih, maka aset-aset yang beralih kepada 

pengambil alih haruslah aset-aset yang berpengaruh terhadap bisnis atau kegiatan 

usaha perusahaan yang diambil alih teresebut sehingga dapat diperoleh 

keuntungan darinya, sebagaimana yang dikatakan bahwa:  

An Acquisition of control is not limited to a take over of legal entities but 

includes also acquisitions of assets. These assets must however constitute a 

business with a market turnover. Acquisition of property rights and shareholder 

agreement are normally the way to acquire control but economic relationships, 

such as situations of economic dependency, could also be decisive for the 

establishing of an acquisition of control.
110

 

Pengambilalihan aset yang berpangaruh terhadap bisnis perusahaan dapat 

disebut juga dengan pengambilalihan bisnis. Dalam pengambilalihan bisnis, objek 

yang diambil alih ialah aset-aset dari perusahaan yang diambil alih, namun aset-

aset tersebut haruslah aset-aset yang mampu digunakan untuk mencapai tujuan 
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dari bisnis perusahaan yang diambil alih tersebut.
111

 Bisnis merupakan sebuah 

rangkaian terpadu dari adanya aktivitas dan aset.
112

 Oleh karena itu, untuk dapat 

dikatakan sebagai suatu bisnis, harus terdapat kemampuan dari rangkaian terpadu 

antara aset (input) dan aktivitas (proses) untuk mencapai tujuan (output) dari 

bisnis tersebut.
113

  

Sebagai contoh, “input” tersebut, apabila digambarkan dalam perusahaan 

yang bergerak di bidang media sosial, dapat mencakup karyawan programmer, 

HAKI, dan aset tetap, serta riset produk, sedangkan “proses” dapat mencakup 

proses operasional yang memungkinkan pengembangan dan pemasaran produk-

produk.
114

 Apabila objek yang diambil alih merupakan aset-aset yang dapat 

digunakan untuk mengoperasikan jalannya kegiatan usaha perusahaan yang 

diambil alih sebagaimana contoh ilustrasi di atas, maka dapat dikatakan bahwa 

aset-aset tersebut mampu digunakan untuk mencapai tujuan dari bisnis perusahaan 

sehingga dapat disebut sebagai pengambilalihan bisnis.  

Dalam beberapa literatur, pengambilalihan bisnis memiliki kesamaan 

dengan pengambilalihan kegiatan usaha. Pengambilalihan kegiatan usaha adalah 

pengambilalihan yang mengambil alih kegiatan usahanya saja, termasuk jaringan 
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bisnis, alat produksi, hak milik intelektual, dan lain-lain.
115

 Dilihat dari 

pengertiannya, pengambilalihan kegiatan usaha merupakan pengambilalihan 

dengan objek aset-aset yang berpengaruh terhadap bisnis atau kegiatan usaha 

perusahaan yang diambil alih, sehingga memiliki kesamaan pengertian dengan 

pengambilalihan bisnis.  

 Adanya kontrol atau decisive influence dari perusahaan pengambil alih 

terhadap perusahaan yang diambil alih, sebagaimana bunyi dari ketentuan 

persaingan usaha eropa yang telah disebutkan di atas, haruslah didasari oleh 

adanya perjanjian diantara kedua belah pihak yang memungkinkan untuk 

melakukan hal demikian. Dalam kaitannya dengan tindakan pengambilalihan aset, 

perjanjian yang dimaksud tersebut dapat berbentuk jaminan bagi perusahaan yang 

diambil alih untuk tetap dapat menggunakan aset-aset yang telah ia alihkan di 

dalam proses kegiatan usahanya, meskipun hak milik aset tersebut telah beralih 

kepada pihak pengambil alih.
116

  

 

Perjanjian seperti di atas menunjukkan adanya penghubung antara pihak 

pengambil alih maupun yang diambil alih meskipun tindakan pengambilalihan 

aset telah dilakukan. Hal ini lah yang membedakan pengambilalihan aset dengan 

jual-beli aset biasa dimana perusahaan penjual dan pembeli tidak akan memiliki 

ikatan lagi setelah proses jual-beli selesai dilakukan. Meski demikian, pada 

praktek yang berkembang, bentuk perjanjian di antara perusahaan pengambil alih 
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dan yang diambil alih tidak selalu sama dengan yang telah disebutkan di atas, 

namun kurang lebih memiliki kesamaan maksud, yakni menunjukkan adanya 

“keterkaitan” antara kedua belah pihak secara terus menerus. Dalam kondisi 

demikian, yakni adanya keterkaitan antara kedua belah pihak secara terus 

menerus, maka kemungkinan adanya decisive influence dari pihak pengambil alih 

kepada pihak yang diambil alih semakin besar. Oleh karena itu, bentuk-bentuk 

perjanjian di dalam pengambilalihan aset seperti itu dapat menimbulkan adanya 

perubahan kontrol perusahaan. 

 

Kontrol perusahaan dapat dilihat dari kasus pengambilalihan aset 

Blokker/Toys‟R‟Us.
117

 Dalam kasus tersebut, Blokker yang merupakan 

perusahaan asal Belanda mengambil alih aset dari Toys‟R‟Us, sebuah perusahaan 

asal Amerika Serikat di Belanda. Walaupun Blokker berdalih bahwa ia dan 

Toys‟R‟Us sebelumnya terlibat dalam perjanjian franchise atau waralaba untuk 

mengoperasikan bisnis Toys‟R‟Us, namun adanya fakta bahwa Blokker 

mengambil alih sebagian besar aset-aset Toys‟R‟Us di Belanda (termasuk 

perlengkapan, personel, dan nama merk), serta turut menentukan konsep dari 

bisnis Toys‟R‟Us yang mengakibatkan adanya keuntungan pasar, perubahan 

dalam struktur usaha, dan adanya day to day kontrol terhadap toko Toys‟R‟Us, 

membuat komisi persaingan usaha eropa meyakini bahwa telah terjadi 

perpindahan kontrol atas bisnis Toys‟R‟Us kepada Blokker akibat dari 
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pengambilalihan aset yang telah terjadi. Dalam pertimbangannya pada kasus 

tersebut, komisi persaingan usaha eropa menyatakan bahwa : 

  Control for the purposes of the Merger Regulation means the possibility 

of exercising decisive influence on an undertaking. Therefore, acquisition of 

control is not limited to cases where a legal entity is taken over but can also 

happen through the acquisition of assets. In this situation the assets in question 

must constitute a business to which a market turnover can be clearly attributed.
118

 

 Berdasarkan penjabaran di atas, kasus pengambilalihan aset Uber Indonesia 

oleh Grab Indonesia dapat pula dikategorikan sebagai pengambilalihan aset yang 

menyebabkan perubahan kontrol. Sebagaimana diketahui dalam kasus tersebut, 

Grab Indonesia mengambil alih aset-aset dari Uber Indonesia yang diantaranya 

berupa peralatan, kontrak, dan karyawan. Selanjutnya, kedua perusahaan tersebut 

menyepakati bahwa layanan aplikasi milik Uber Indonesia digabungkan dengan 

layanan aplikasi milik Grab Indonesia. Data-data pelanggan milik Uber Indonesia 

juga dialihkan ke Grab Indonesia. Aset-aset Uber Indonesia yang diambil alih 

oleh Grab Indonesia tersebut merupakan aset-aset yang berpengaruh bagi proses 

bisnis Uber Indonesia untuk mendapatkan keuntungan. Selain itu, mereka juga 

menyepakati bahwa Uber Indonesia tidak lagi beroperasi di dalam industri ride-

hailing Indonesia. Kondisi demikian tidak terlepas dari keputusan induk kedua 

perusahaan tersebut di Singapura yang juga melakukan tindakan hukum yang 

sama. Sebagai ganti dari aset-asetnya yang telah diambil alih, Uber memiliki 

saham sebesar 27.5% di Grab, sehingga menunjukkan adanya keuntungan dari 

bisnis Grab yang juga akan dinikmati oleh Uber sesuai dengan jumlah presentase 

saham tersebut. Hal demikian mengindikasikan bahwa telah terjadi kontrol atau 
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decisive influence dari Grab (termasuk Grab Indonesia) terhadap jalannya 

kegiatan usaha yang dimiliki oleh Uber (termasuk Uber Indonesia). 

 Dengan demikian, meski pada hakikatnya pengambilalihan aset tidak dapat 

menyebabkan perpindahan kendali atau kontrol atas suatu perusahaan, namun 

pada kondisi tertentu hal itu masih dimungkinkan terjadi, yakni melalui tindakan 

pengambilalihan aset dengan perjanjian yang memungkinkan adanya decisive 

influence terhadap perusahaan tersebut. Decisive influence terjadi apabila aset-aset 

yang diambil alih merupakan aset-aset yang berpengaruh terhadap jalannya bisnis 

perusahaan yang diambil alih. 

3.1.3 Perubahan Struktur Pasar  

 Struktur pasar merupakan kondisi lingkungan di mana perusahaan 

melakukan aktivitasnya sebagai produsen.
119

 Struktur pasar juga dapat diartikan 

sebagai karakteristik organisasi pasar yang mempengaruhi sifat kompetisi dan 

harga di dalam pasar.
120

 Dalam teori ekonomi, terdapat 4 (empat) macam struktur 

pasar, yakni pasar persaingan sempurna, pasar monopolistik, pasar monopoli, dan 

pasar oligopoli. Keempat macam struktur pasar tersebut pada hakikatnya muncul 

dari 2 ekstrim, yakni ekstrim persaingan sempurna (perfect competition), dimana 

terdapat jumlah pelaku usaha yang begitu banyak dan tidak ada yang mampu 

untuk mempengaruhi harga pasar, serta  ekstrim monopoli dimana hanya ada satu 
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perusahaan sebagai produsen di pasar.
121

 Diantara dua ekstrim tersebut, terdapat 

dua struktur pasar yang berbentuk monopolistik (monopolistic competition) dan 

oligopoli (oligopoly).
122

 Dalam struktur pasar monopolistik para pelaku usaha 

saling bersaing, namun masing-masing mempunyai daya monopoli (terbatas 

terhadap karakteristik kecil dari produk).
123

 Sedangkan dalam struktur pasar 

oligopoli, hanya terdapat beberapa produsen atau pelaku usaha di dalam pasar 

yang jika bekerja sama mampu menghasilkan daya monopoli.
124

 Oleh karena itu, 

struktur pasar biasanya memiliki keterkaitan erat dengan jumlah pelaku usaha 

yang ada dalam pasar tersebut.  

 Struktur pasar dapat terancam oleh sebuah kegiatan atau tindakan 

pengambilalihan.
125

 Hal tersebut terjadi lantaran pengambilalihan dapat merubah 

struktur pasar. Tindakan pengambilalihan yang dapat menyebabkan perubahan 

struktur pasar pada umumnya terjadi dalam pengambilalihan saham dengan jenis 

horizontal. Hal demikian dapat terjadi karena dalam tindakan tersebut, perusahaan 

pengambil alih mengambil alih perusahaan saingannya sehingga perusahaan yang 

menjadi pesaingnya di dalam pasar pun berkurang dan menyebabkan peningkatan 

konsentrasi pasar. 
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  Dalam kaitannya dengan pengambilalihan aset, harus terlebih dahulu 

dibuktikan apakah tindakan tersebut dapat mengakibatkan perubahan dalam 

struktur pasar. Sebagai contoh, dalam kasus pengambilalihan aset yang dilakukan 

oleh Grab Indonesia terhadap Uber Indonesia, perlu dilihat apakah 

pengambilalihan aset tersebut memiliki dampak pada struktur pasar dimana 

keduanya berada, yakni pasar industri ride-hailing Indonesia. Berbicara mengenai 

struktur pasar dari industri ride-hailing Indonesia, maka perlu diketahui siapa saja 

pelaku usaha dalam industri tersebut. Sebagaimana diketahui, dalam industri ride-

hailing  Indonesia, terdapat tiga pelaku usaha utama yakni Grab Indonesia, Uber 

Indonesia, dan Go-jek.  

 Sebelumnya, untuk mengetahui apakah ketiga pelaku usaha tersebut berada 

di dalam struktur pasar yang sama, harus terlebih dahulu dilihat apakah mereka 

merupakan para pelaku usaha yang terletak pada pasar yang bersangkutan 

(relevant market).  Dalam menganalisis suatu pasar bersangkutan, ada dua hal 

yang harus dilihat yakni pasar bersangkutan menurut produk (product relevant 

market) dan pasar bersangkutan menurut cakupan wilayah geografis (geographic 

relevant market). 

1. Berdasarkan Produk 

 Penetapan pasar bersangkutan berdasarkan produknya berguna dalam 

menilai apakah pelaku usaha yang bersangkutan dalam posisi untuk 

mencegah persaingan yang efektif dari menjaga dan berperilaku cukup besar 
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secara independen bagi pesaingnya dan pelanggan dan konsumen.
126

 

Terdapat beberapa penilaian untuk menentukan pasar bersangkutan 

berdasarkan produknya, yakni:  

a) Bentuk dan Sifat Barang 

 Bentuk dan sifat fisik suatu barang merupakan petunjuk utama dalam 

mengidentifikasi apakah suatu produk satu pasar atau satu produk secara 

objektif, lantaran produk yang berbeda tersebut dapat dilihat secara fisik 

apakah bentuknya dan sifatnya sama atau tidak.
127

 Dalam kaitannya 

dengan industri ride-hailing Grab Indonesia, Uber Indonesia dan Go-jek, 

ketiganya memiliki kesamaan produk yakni berupa aplikasi yang 

menyediakan layanan pemesanan transportasi secara online. Masing-

masing dari ketiga perusahaan tersebut memiliki beberapa layanan, 

namun dua diantara layanan-layanan tersebut yang sama-sama dimiliki 

oleh ketiganya ialah layanan pemesanan transportasi roda dua dan roda 

empat. Layanan pemesanan transportasi roda dua yang dimiliki oleh 

Grab Indonesia dinamakan GrabBike, sedangkan milik Uber Indonesia 

dan Go-jek masing-masing bernama Uber Motor dan Go-Ride. Dalam 

layanan pemesanan transportasi roda empat, Grab Indonesia 

menamakannya Grab Car, sedangkan Uber Indonesia dan Go-jek masing-

masing bernama Uber-X dan Go-Car. 

b) Fungsi Barang  
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 Fungsi barang menunjukkan apakah suatu barang atau produk dengan 

barang atau produk yang lain (berbeda) tersebut mempunyai fungsi yang 

sama bagi konsumen.
128

 Dalam industri ride-hailing, dapat dilihat bahwa 

Grab Indonesia, Uber Indonesia, dan Go-jek memiliki kesamaan fungsi 

yakni sebagai penyedia jasa pemesanan transportasi roda dua dan roda 

empat secara online bagi konsumen untuk sarana mobilisasi.  

c) Harga 

 Harga merupakan unsur yang paling penting dalam menentukan apakah 

suatu produk dengan produk yang lain dinyatakan sama atau sejenis atau 

dapat sebagai barang pengganti. Harga suatu barang tertentu bagi 

konsumen dapat menjadi pengambil keputusan apakah konsumen akan 

membeli barang tersebut atau tidak, karena pada pasar produk yang sama 

atau sejenis harganya biasanya bersaing.
129

 Untuk jenis layanan 

pemesanan transportasi roda dua, Grab Indonesia, Uber Indonesia, dan 

Go-jek melalui layanan GrabBike, Uber Motor, dan Go-ride memiliki 

harga yang bersaing. Tarif GrabBike per 12 km dipatok dengan harga Rp 

1.750. Sedangkan masing-masing Uber Motor dan Go-ride memiliki 

harga Rp 1.250 dan Rp 2.500 untuk jarak yang sama.
130

 Pada layanan 

transportasi roda empat, Grab Car memiliki tarif sebesar Rp 4.000 per 
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km, sedangkan Uber-X dan Go-Car masing-masing memiliki tarif Rp 

2.000 per km dan Rp 3.500 per km.
131

 

d) Flexibilitas Barang Bagi Konsumen (Interchangeable) 

 Flexibilitas barang bagi konsumen menunjukkan bahwa barang yang 

berbeda tersebut dapat saling mensubstitusi. Dalam kata lain, dapat 

tidaknya konsumen beralih dari suatu barang ke barang lainnya apabila 

barang yang pertama tidak dapat ditemukan di pasar. Jika jawabannya 

adalah iya, maka produk pengganti tersebut menjadi satu produk bagi 

konsumen terhadap produk yang biasa dikonsumsinya.
132

 Dalam layanan 

yang diberikan oleh Grab Indonesia, Uber Indonesia, dan Go-jek, dapat 

dilihat bahwa ketiganya mampu menggantikan atau mensubstitusi satu 

sama lain. Hal tersebut dapat dilihat dari adanya fakta bahwa jasa yang 

diberikan ketiga pelaku usaha tersebut memiliki kesamaan fungsi 

sehingga memudahkan konsumen untuk beralih ke produk lainnya 

apabila salah satu dari mereka tidak dapat dicapai.  

2. Berdasarkan wilayah  

 Pembatasan pasar bersangkutan secara geografis atau berdasarkan 

wilayahnya ditentukan dengan sejauh mana produsen memasarkan 

produknya seluas itulah dihitung produsen yang memasarkan barang/produk 

di wilayah tersebut. Fungsi pembatasan pasar secara geografis adalah untuk 

menghitung pangsa pasar bersangkutan secara obyektif di sekitar wilayah di 
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mana barang tersebut dipasarkan.
133

 Grab Indonesia, Uber Indonesia, dan 

Go-jek merupakan pelaku usaha di bidang ride-hailing yang beroperasi atau 

beraktivitas usaha di wilayah Indonesia. Dengan demikian, ketiganya 

merupakan para pelaku usaha yang berada pasar geografis yang sama.  

 Analisis pada beberapa faktor di atas menunjukkan bahwa Grab Indonesia, 

Uber Indonesia, dan Go-jek merupakan para pelaku usaha yang berada dalam 

pasar yang bersangkutan, yakni pada pasar ride-hailing di wilayah Indonesia. 

Oleh karena itu ketiga perusahaan tersebut berada dalam satu struktur pasar yang 

sama. Apabila dilihat dari jumlah pelaku usahanya, maka struktur pasar tempat 

Grab indonesia, Uber Indonesia, dan Go-jek bertemu merupakan struktur pasar 

oligopoli.  

 Struktur pasar (market structure) oligopoli sejatinya terletak di antara 

monopoli dan pasar persaingan sempurna.
134

 Dalam pasar ini, jumlah pelaku 

usaha yang menguasai bagian besar dari pangsa pasar hanya ada dua atau tiga 

saja, sedangkan pelaku usaha lainnya, jika ada, hanya menguasai bagian kecil dari 

pangsa pasar tersebut.
135

 Oleh karena itu, struktur pasar oligopoli terjadi sebagai 

akibat dari struktur pasar persaingan tidak sempurna, lantaran adanya 

perbandingan antara jumlah pelaku usaha dengan pembeli yang tidak seimbang, 

yakni hanya terdapat beberapa pelaku usaha dengan banyak pembeli.
136
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 Berbeda dengan pasar persaingan sempurna, dalam pasar oligopoli ini 

masing-masing pelaku usaha mempunyai kekuatan untuk menentukan pasar.
137

 

Untuk memudahkan identifikasi pasar oligopoli, terdapat beberapa karakteristik 

yang penting, yaitu: 

1. Barang yang diperdagangkan biasanya adalah barang homogen. 

2. Struktur pasar biasanya ditandai dengan kekuatan pelaku usaha yang 

kurang lebih sebanding. 

3. Hanya sedikit pelaku usaha di dalam industri. 

4. Pengambilan keputusan yang saling mempengaruhi (interdependence 

decisions). 

5. Kompetisi non harga (non pricing  competition).
138

 

 Dalam pasar oligopoli, ada kalanya pelaku usaha yang ada hanya terdiri dari 

dua pelaku usaha saja yang disebut dengan pasar duopoli.
139

 Duopoli sejatinya 

merupakan suatu bentuk struktur pasar tersendiri, namun ia tidak diatur dalam UU 

Nomor 5 Tahun 1999.
140

 Duopoli merupakan suatu struktur pasar di mana 

terdapat dua pesaing kuat yang berebut untuk menguasai pangsa pasar tertentu.
141

 

                                                      
 

137
Mustafa Kamal Rokan, Hukum Persaingan Usaha (Teori dan Praktiknya di 

Indonesia), RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2010, h. 79. 

 
138

Prathama Raharja dan Mandala Manurung, Teori Ekonomi Mikro Suatu Pengantar, 

Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, Jakarta, 1999, h. 179, dikutip dari Ibid, h. 80. 

 
139

Ibid, h. 5. 

 
140

Andi Fahmi Lubis et al. II, Op.Cit., h. 137. 

 
141

Ibid; Knud Hansen et al., Op.Cit., h. 20. 

IR-PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

SKRIPSI PENGAMBILALIHAN ASET DALAM... SYARIFAH NURUL MAYA N.



 
 
 
 

 

 

68 

 Pada kasus pengambilalihan aset Uber Indonesia oleh Grab Indonesia, 

sebagai akibat dari adanya pengambilalihan aset yang dimiliki Uber Indonesia 

oleh Grab Indonesia, terdapat perpindahan kontrol atas jalannya kegiatan usaha 

yang dimiliki oleh Uber Indonesia kepada Grab Indonesia. Akibatnya, kegiatan 

usaha berupa layanan aplikasi milik Uber Indonesia, yang kini berada di bawah 

kontrol Grab Indonesia, digabungkan dengan milik Grab Indonesia. Kondisi 

demikian menyebabkan Uber Indonesia tidak lagi dapat melakukan kegiatan 

usahanya di indusri ride-hailing Indonesia dan keluar dari pasar. Hal tersebut 

menjadikan pelaku usaha di pasar ride-hailing Indonesia yang sebelumnya terdiri 

dari Grab Indonesia, Uber Indonesia, dan Go-jek, kini berubah menjadi dua 

pelaku usaha utama saja, yakni Grab Indonesia dan Go-jek. Dengan demikian, 

dapat dilihat bahwa dalam pengambilalihan aset tersebut telah terjadi perubahan 

struktur pasar yang tadinya oligopoli, menurun menjadi duopoli. 

3.2 Potensi Perilaku Anti Persaingan Dalam Tindakan Pengambilalihan 

Aset 

 Perilaku anti persaingan adalah perilaku yang bersifat mencegah terjadinya 

persaingan (anti competitive) sehingga mengarah pada terciptanya persaingan 

tidak sehat.
142

 Tindakan demikian biasa digunakan oleh pelaku usaha yang ingin 

memegang posisi monopoli, dengan mencegah calon pesaing atau menyingkirkan 

pesaing secara tidak wajar.
143  

Persaingan usaha tidak sehat dapat terwujud melalui 
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setiap hambatan persaingan.
144

 Hambatan dalam persaingan usaha dapat berupa 

perilaku pasar tertentu atau dapat juga berupa perubahan struktur pasar.
145

 Dalam 

kaitannya dengan perubahan struktur pasar, hal tersebut dapat terjadi akibat dari 

“ancaman” yang dibawa oleh proses pengambilalihan.
146

 
 

      Pengambilalihan yang menjadi salah satu cara bagi pelaku usaha untuk 

menghimpun modal dan memperluas lingkup bisnisnya memang rentan untuk 

disalahgunakan dan menyebabkan persaingan usaha tidak sehat sehingga 

pengambilalihan menjadi salah satu objek pengamatan dari hukum persaingan 

usaha. Terlebih lagi, apabila pengambilalihan tersebut tergolong sebagai 

pengambilalihan horizontal. Pada pengambilalihan horizontal, akan terjadi 

penjumlahan pangsa pasar yang dikarenakan oleh berkurangnya persaingan dari 

pesaing aktual maupun pesaing potensial.
147

 Dalam kata lain, pengambilalihan 

horizontal mengakibatkan berkurangnya jumlah pelaku usaha yang menjadi 

pesaingnya di dalam pasar bersangkutan.  

 Meningkatnya pangsa pasar menyebabkan pengambilalihan dapat menjadi 

berbahaya dan dapat menimbulkan persaingan usaha tidak sehat, walaupun 

penentuannya tidak dapat dilakukan secara umum.
148

 Efek negatif tersebut dapat 

dilihat dari terciptanya peningkatan konsentrasi pasar yang dapat menyebabkan 
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harga produk menjadi semakin tinggi dan juga dari adanya peningkatan kekuatan 

pasar (market power) yang dapat mengancam pebisnis kecil.
149

 Pada umumnya, 

akibat negatif yang disebabkan oleh proses pengambilalihan tersebut dapat 

dikategorikan menjadi dua, yaitu:
150

 

1. Coordinated effect (efek koordinasi) 

Coordinated effect mengindikasikan perilaku yang dapat terjadi antara para 

pelaku usaha yang telah terlibat dalam proses pengambilalihan dengan 

pelaku usaha lainnya di pasar bersangkutan yang menjadi pesaingnya. 

Akibat dari pengambilalihan horizontal yang terjadi, berkurangnya jumlah 

pelaku usaha yang menjadi pesaing di pasar bersangkutan diduga akan 

mempermudah koordinasi di antara sesama pelaku usaha untuk mengambil 

suatu tindakan atau kesepakatan yang akan mengakibatkan efek anti 

kompetisi.
151

  

2. Unilateral effect (efek tindakan sepihak) 

Unilateral effect menunjukkan bahwa suatu tindakan pengambilalihan 

horizontal dapat menjadikan pelaku usaha hasil pengambilalihan secara 

sepihak melakukan tindakan tertentu akibat terciptanya kekuatan pasar yang 
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signifikan. Meskipun dalam hal tersebut belum tentu ditemui adanya 

monopoli, namun kondisi demikian dapat menciptakan pelaku usaha dengan 

penguasaan pasar yang cukup atau memperkuat posisi dari pelaku usaha 

yang telah memiliki pasar sehingga dapat meningkatkan kemampuannya 

untuk melakukan hal-hal anti persaingan, seperti menentukan harga pasar 

yang dapat merugikan konsumen dan bahkan menciptakan hambatan masuk 

ke dalam pasar (barriers to entry) bagi pelaku usaha lain yang telah menjadi 

pesaingnya, baik pesaing yang telah eksis maupun yang akan masuk ke 

dalam pasar yang bersangkutan.
152

 

      Dari penjelasan di atas, memang harus diakui bahwa pengambilalihan juga 

dapat membawa dampak buruk bagi dunia persaingan usaha, diantaranya ialah: 

mematikan pesaing bisnis; menimbulkan penguasaan pasar; dan juga dapat 

menghalangi pelaku usaha lain untuk memasuki pasar barang atau jasa tertentu.
153

 

Meski demikian, pengambilalihan yang tidak menyebabkan pepindahan kontrol 

tidak akan dapat menimbulkan kondisi-kondisi tersebut. Hal itu dikarenakan suatu 

transaksi pengambilalihan baru dapat menciptakan peningkatan konsentrasi pasar 

apabila transaksi tersebut terlebih dahulu menyebabkan perpindahan kontrol atau 

change in control.
154
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 Dalam prakteknya, perubahan kontrol perusahaan juga dapat terjadi dalam 

pengambilalihan aset, khususnya dalam pengambilalihan aset yang berpengaruh 

terhadap bisnis perusahaan yang diambil alih sehingga menimbulkan adanya 

decisive influence dari perusahaan pengambil alih terhadap perusahaan yang 

diambil alih. Salah satu contohnya dapat dilihat dalam kasus pengambilalihan aset 

Uber Indonesia oleh Grab Indonesia. Dalam kasus tersebut, pengambilalihan yang 

dilakukan oleh Grab Indonesia terhadap aset bisnis Uber Indonesia membuat Grab 

Indonesia memiliki kontrol terhadap bisnis Uber Indonesia. Sebagai akibatnya, 

jumlah pesaing yang dimiliki oleh Grab Indonesia berkurang sehingga pangsa 

pasar dan tingkat konsentrasi pasarnya pun mengalami peningkatan. Hal tersebut 

berpengaruh pada perubahan struktur pasar ride-hailing Indonesia yang tadinya 

merupakan struktur pasar oligopoli, kini menjadi duopoli. Dalam kondisi 

demikian, yakni kondisi dimana persaingan di pasar dikuasai oleh pihak-pihak 

tertentu, maka pertambahan pangsa pasar yang sedikit kemungkinan sudah cukup 

untuk mengakibatkan terjadinya persaingan usaha yang tidak sehat.
155

 Terlebih 

lagi, sebelum melakukan pengambilalihan, keduanya merupakan pesaing di dalam 

pasar bersangkutan yang sama, yakni di dalam pasar ride-hailing Indonesia, 

sehingga pengambilalihan yang mereka lakukan dikategorikan sebagai 

pengambilalihan horizontal dimana memungkinkan terjadinya coordinated effect 

dan unilateral effect yang menyebabkan persaingan usaha tidak sehat.  

 Sebagaimana yang terjadi dalam pengambilalihan pada umumnya, untuk 

mengetahui apakah pengambilalihan aset dapat memberi dampak negatif terhadap 
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dunia persaingan usaha, maka hal tersebut harus dibuktikan terlebih dahulu kasus 

per kasus. Pembuktian dapat dilakukan dengan melihat apakah pengambilalihan 

aset tersebut berpotensi untuk menyebabkan tindakan-tindakan anti persaingan, 

seperti halnya tindakan anti persaingan yang diatur dalam UU Nomor 5 Tahun 

1999. Selain itu, dampak negatif dari akusisi aset terhadap persaingan usaha dapat 

dilakukan dengan melihat ada atau tidaknya peraturan pengambilalihan aset di 

dalam hukum persaingan usaha negara-negara lainnya seperti Amerika Serikat 

dan Singapura. Apabila pengambilalihan aset benar tercantum di dalam hukum 

persaingan negara-negara tersebut, maka dapat menunjukkan peluang adanya 

potensi perilaku anti persaingan terkait dengan tindakan pengambilalihan aset. 

3.2.1 Potensi Pelanggaran UU Nomor 5 Tahun 1999 Terkait Dengan 

Tindakan Pengambilalihan Aset 

 Peningkatan konsentrasi pasar dan penambahan kekuatan pasar dalam 

tindakan pengambilalihan aset, sebagaimana yang terjadi di dalam kasus 

pengambilalihan aset Uber Indonesia oleh Grab Indonesia, membuka peluang 

adanya efek negatif terhadap kondisi persaingan usaha. Hal tersebut dapat 

dibuktikan dari ada atau tidaknya potensi perilaku anti persaingan terkait dengan 

tindakan tersebut sebagaimana yang diatur dalam hukum persaingan usaha, seperti 

UU Nomor 5 tahun 1999. Sehubungan dengan tidak diaturnya pengambilalihan 

aset di dalam ketentuan mengenai pengambilalihan yang tercantum dalam Pasal 

28 dan 29 UU Nomor 5 tahun 1999, maka penilaian potensi pelanggaran 

pengambilalihan aset terhadap UU tersebut dapat dilakukan dengan menganalisis 
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pasal-pasal selain kedua pasal tersebut. Beberapa pasal yang dimaksud tersebut 

diantaranya adalah:  

a) Pasal 4 tentang Perjanjian Oligopoli 

 UU Nomor 5 Tahun 1999 melarang adanya penyalahgunaan posisi oligopoli 

yang dimiliki para oligopolis dengan cara melakukan perjanjian oligopoli 

sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 4: 

(1) Pelaku usaha dilarang membuat perjanjian dengan pelaku usaha lain 

untuk secara bersama-sama melakukan penguasaan produksi dan 

atau pemasaran barang dan atau jasa yang dapat mengakibatkan 

terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat. 

(2) Pelaku usaha patut diduga atau dianggap secara bersama-sama 

melakukan penguasaan produksi dan atau pemasaran barang dan 

atau jasa, sebagaimana dimaksud ayat (1), apabila 2 (dua) atau 3 

(tiga) pelaku usaha atau kelompok pelaku usaha menguasai lebih 

dari 75% (tujuh puluh lima persen) pangsa pasar satu jenis barang 

atau jasa tertentu. 

 

 Persentase pangsa pasar yang disebutkan di dalam ayat (2) Pasal 4 tersebut 

mengindikasikan bahwa jika terdapat dua pelaku usaha atau lebih menguasai 

pasar dan mencapai persentase tersebut, maka dapat dijadikan bukti awal atau 

patut diduga telah terjadinya perjanjian oligopoli.
156

 Ketentuan mengenai 

perjanjian oligopoli di dalam Pasal 4 ditafsirkan dengan menggunakan pendekatan 

rule of reason. Meski demikian, perjanjian oligopoli sering kali mengakibatkan 

praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat lantaran dalam struktur pasar 

oligopoli, sangat mungkin terjadi adanya tindakan saling mempengaruhi antar 

perusahaan-perusahaan guna meningkatkan harga, menentukan angka produksi 
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barang dan jasa, yang dapat mempengaruhi perusahaan lainnya, baik yang sudah 

ada (existing firms) maupun yang masih di luar pasar (potential firms).
157

  

 Pada umumnya, perjanjian oligopoli juga dapat terjadi dengan adanya tacit 

collusion, misalnya dalam melakukan price fixing, para pelaku usaha saling 

bergantung satu sama lain dan mengikuti pelaku usaha yang menjadi price leader-

nya.
158

 Oleh karena itu, perjanjian oligopoli tidak hanya didasarkan pada 

perjanjian tertulis maupun tidak tertulis secara eksplisit, melainkan juga dapat 

terjadi melalui perjanjian secara informal yang sulit untuk dibuktikan. Untuk 

menjerat pelaku usaha yang melakukan perjanjian semacam itu, dikenal konsep 

concerted practice. Concerted practice diartikan sebagai: “... cooperation between 

undertakings which, without having reached the stage where an agreement so-

called has been concluded, knowingly substitutes practical cooperation between 

them for the risks of competition.”
159

 Dalam perkembanganya, concerted practice 

dapat pula digambarkan sebagai tindakan bersama untuk mengurangi 

ketidakpastian resiko di antara para pesaing yang ada pada saat ini maupun masa 

depan, sehingga perilaku demikian memiliki tingkat kemiripan yang sama dengan 

kemungkinan adanya perilaku terkoordinasi.
160
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 Pengambilalihan aset yang juga dapat menyebabkan perpindahan kontrol 

mengakibatkan adanya peningkatan konsentrasi pasar dan dapat merubah struktur 

pasar yang bersangkutan sebagaimana yang terjadi dalam kasus pengambilalihan 

aset Uber Indonesia Uber Indonesia oleh Grab Indonesia. Dalam kasus tersebut 

dapat dilihat dengan jelas bahwa pengambilalihan aset menyebabkan terjadinya 

perubahan struktur pasar oligopoli yang tadinya terdiri dari tiga pelaku usaha 

utama, kini menjadi hanya dua pelaku usaha atau yang dikenal dengan duopoli. 

 Dengan demikian, setelah terjadinya tindakan pengambilalihan aset tersebut, 

Grab Indonesia dan Go-jek memiliki peluang yang lebih besar untuk melakukan 

koordinasi, baik secara eksplisit maupun tidak karena semakin sedikit jumlah 

pelaku usaha di dalam pasar oligopoli, maka semakin besar kemungkinan untuk 

saling berkaitan satu sama lain dalam sebuah perjanjian sekalipun hal tersebut 

tidak terjadi secara eksplisit. Terlebih lagi, setelah melakukan pengambilalihan 

aset, mereka menguasai lebih dari 75% pangsa pasar ride-hailing Indonesia 

sehingga ketentuan di dalam Pasal 4 ayat (2) akan terpenuhi dan bukan tidak 

menutup kemungkinan mereka akan melakukan pelanggaran sebagaimana yang 

dimaksud dalam ayat (1). Akibatnya, pengambilalihan aset seperti yang dilakukan 

oleh Grab Indonesia terhadap Uber Indonesia, dapat berpotensi untuk melanggar 

ketentuan di dalam Pasal 4 UU Nomor 5 Tahun 1999.   

b) Pasal 5, 6, dan 7 tentang Penetapan Harga (Price fixing) 

 UU Nomor 5 Tahun 1999 mengatur mengenai larangan bagi para pelaku 

usaha untuk melakukan perjanjian dalam rangka menetapkan harga atas produk 
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yang mereka jual. Terdapat 4 pasal yang membahas mengenai hal tersebut, 3 

diantaranya ialah Pasal 5, Pasal 6, dan Pasal 7.  

 Pasal 5 ialah pasal yang membahas mengenai larangan perjanjian penetapan 

harga secara general (price fixing), yang mengatakan bahwa “Pelaku usaha 

dilarang membuat perjanjian dengan pelaku usaha pesaingnya untuk menetapkan 

harga atas suatu barang dan atau jasa yang harus dibayar oleh konsumen atau 

pelanggan pada pasar bersangkutan yang sama”. Ketentuan mengenai hal tersebut 

tidak berlaku bagi para pelaku usaha yang terlibat dalam suatu perjanjian yang 

dibuat dalam suatu usaha patungan atau perjanjian yang didasarkan oleh undang-

undang yang berlaku.  

 Pasal 6 merupakan pasal yang melarang adanya perjanjian di antara para 

pelaku usaha untuk menetapkan harga yang bersifat diskriminasi (price 

discrimination) sebagaimana dikatakan bahwa “Pelaku usaha dilarang membuat 

perjanjian yang mengakibatkan pembeli yang satu harus membayar dengan harga 

yang berbeda dari harga yang harus dibayar oleh pembeli lain untuk barang dan 

atau jasa yang sama”.  

 Pasal 7 melarang adanya perjanjian yang dilakukan oleh para pelaku usaha 

untuk menetapkan harga di bawah harga pasar yang dapat menyebabkan kerugian 

bagi pelaku usaha pesaingnya (predatory pricing agreement) sebagaimana 

dikatakan bahwa “Pelaku usaha dilarang membuat perjanjian dengan pelaku usaha 

pesaingnya untuk menetapkan harga di bawah harga pasar, yang dapat 

mengakibatkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat”. 
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 Persaingan harga adalah salah satu bentuk persaingan yang paling gampang 

untuk diketahui.
161

 Ketika persaingan harga tersebut ditiadakan dengan melakukan 

perjanjian penetapan harga antar pelaku usaha, maka dapat mengakibatkan surplus 

konsumen yang seharusnya dinikmati oleh pembeli atau konsumen dipaksa 

beralih ke produsen atau penjual.
162

 Tindakan koordinasi demikian bertujuan agar 

para pelaku usaha memperoleh keuntungan yang lebih tinggi.
163

 Hal tersebut 

menjadikan perjanjian penetapan harga dilarang dalam hukum persaingan usaha.  

 Dalam tindakan penetapan harga, adanya perjanjian merupakan salah satu 

unsur yang harus dipenuhi. Merujuk pada ketentuan Pasal 1 angka 7 UU Nomor 5 

Tahun 1999, perjanjian tersebut dapat berbentuk tertulis maupun tidak tertulis. 

Pembuktian adanya penetapan harga yang secara bersama-sama disepakati dan 

disepakati oleh para pelaku usaha, dapat dilakukan melalui bukti langsung 

maupun tidak langsung. Pada bukti tidak langsung, yang dicari adalah bukti 

komunikasi (namun tidak secara langsung menyatakan adanya kesepakatan) dan 

analisis ekonomi.
164

  

 Ketentuan mengenai perjanjian penetapan harga merupakan salah satu hal 

yang penting untuk dinilai ketika terjadi suatu tindakan pengambilalihan. Hal 

tersebut dikarenakan proses pengambilalihan dapat meningkatkan kekuatan pasar 
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yakni kemampuan pelaku usaha untuk mengatur harga di pasar. Terlebih, apabila 

transaksi pengambilalihan tersebut terjadi pada atau menyebabkan struktur pasar 

yang jumlah pelaku usahanya sedikit, karena semakin sedikit jumlah perusahaan 

yang ada di pasar maka semakin mudah untuk melakukan koordinasi dalam 

rangka kesepakatan penetapan harga.
165

  

 Pengambilalihan aset, sebagai salah satu bentuk pengambilalihan yang juga 

dapat menyebabkan peningkatan kekuatan pasar, juga menjadi suatu proses yang 

tidak menutup kemungkinan untuk menimbulkan adanya perjanjian penetapan 

harga sebagaimana yang diatur di dalam Pasal 5, 6, dan 7. Terlebih lagi, apabila 

pengambilalihan aset tersebut terjadi di pasar oligopoli selayaknya yang terjadi di 

dalam kasus pengambilalihan aset Uber Indonesia oleh Grab Indonesia. Jumlah 

pelaku usaha yang semakin berkurang akibat adanya proses pengambilalihan aset 

dalam kasus tersebut menjadikan Grab Indonesia hanya memiliki satu pesaing 

kuat, yakni Go-jek, sehingga peluang adanya tindakan perjanjian harga di antara 

keduanya untuk meningkatkan keuntungan yang lebih besar, semakin terbuka 

lebar. Dengan demikian, tindakan pengambilalihan aset berpotensi menimbulkan 

pelanggaran terhadap Pasal 5, 6, dan 7 UU Nomor 5 Tahun 1999.  

c) Pasal 17 tentang Praktek Monopoli 

 UU Nomor 5 Tahun 1999 melarang adanya praktek monopoli yang 

dilakukan oleh pelaku usaha sebagaimana yang diatur dalam Pasal 17, yakni: 
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(1) Pelaku usaha dilarang melakukan penguasaan atas produksi dan atau 

pemasaran barang dan atau jasa yang dapat mengakibatkan 

terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat. 

(2) Pelaku usaha patut diduga atau dianggap melakukan penguasaan atas 

produksi dan atau pemasaran barang dan atau jasa sebagaimana 

dimaksud dalam ayat (1) apabila: 

a. barang dan atau jasa yang bersangkutan belum ada 

substitusinya; atau 

b. mengakibatkan pelaku usaha lain tidak dapat masuk ke dalam 

persaingan usaha barang dan atau jasa yang sama; atau 

c. satu pelaku usaha atau satu kelompok pelaku usaha menguasai 

lebih dari 50% (lima puluh persen) pangsa pasar satu jenis 

barang atau jasa tertentu. 

 Definisi monopoli sendiri diartikan di dalam Pasal 1 angka 1 UU Nomor 5 

Tahun 1999 sebagai penguasaan atas produksi dan atau pemasaran barang dan 

atau atas penggunaan jasa tertentu oleh satu pelaku usaha atau satu kelompok 

pelaku usaha. Istilah monopoli dalam pasal tersebut sebenarnya mempunyai 

makna lebih luas, yang dari satu sisi dapat disimpulkan dari ciri-ciri dalam definisi 

struktur pasar, perilaku pasar, pangsa pasar, harga pasar dan konsumen, sehingga 

selain pihak yang telah disebut sebagai monopolis tersebut, ternyata masih ada 

pesaing lain di pasar bersangkutan.
166

 Selanjutnya, UU Nomor 5 Tahun 1999 juga 

mendefinisikan praktek monopoli sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1 angka 2 

yang menyatakan bahwa praktek monopoli adalah kekuatan ekonomi oleh satu 

atau lebih pelaku usaha yang mengakibatkan dikuasainya produksi dan atau 

pemasaran atas barang dan atau jasa tertentu sehingga menimbulkan persaingan 

usaha tidak sehat dan dapat merugikan kepentingan umum. Oleh karena itu, 

berdasarkan Peraturan KPPU Nomor 11 Tahun 2011 tentang Pedoman Pasal 17 

(Praktek Monopoli) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999, praktek monopoli 
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dianggap ada apabila memenuhi dua kriteria, yakni perilaku yang memiliki 

dampak negatif kepada pesaing nyata atau pesaing potensial (pencegahan, 

pembatasan, dan penurunan tingkat persaingan) dan perilaku yang berdampak 

negatif kepada mitra transaksi, seperti konsumen.  

  Dari definisi-definisi di atas, dapat dilihat bahwa undang-undang sejatinya 

tidak menyatakan bahwa monopoli itu melanggar hukum, namun setiap ada 

monopoli, ada kemungkinan dilakukan penyelidikan apakah posisi atau tingkatan 

itu dicapai dengan tindakan yang fairness atau tidak.
167

 Apabila tindakan tersebut 

dilakukan dengan tidak fair, maka monopoli tersebut dilarang dan tergolong 

sebagai praktek monopoli. Dalam arti kata lain, praktek monopoli merupakan 

bentuk penyalahgunaan posisi monopoli yang muncul akibat pemberdayaan 

kekuatan monopoli.
168

  

 Pengambilalihan aset yang dapat menyebabkan peningkatan konsentrasi 

pasar dan perubahan struktur pasar dengan turut menghilangkan pelaku usaha 

pesaing, memungkinkan untuk digunakan oleh suatu pelaku usaha sebagai salah 

satu cara mendapatkan posisi monopoli yang terdapat dalam Pasal 17 ayat (2) 

huruf c. Perubahan struktur pasar yang diakibatkan oleh pengambilalihan aset 

Uber Indonesia oleh Grab Indonesia juga menjadi contoh nyata bahwa bukan 

tidak mungkin suatu tindakan pengambilalihan aset dapat mengarahkan pelaku 

usaha untuk mencapai posisi monopoli dengan cara menyingkirkan pesaingnya. 
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Hal ini tidak menutup kemungkinan bagi pelaku usaha tersebut untuk dapat 

menyalahgunakan posisi monopoli yang ia dapatkan untuk melakukan praktek 

monopoli sebagaimana yang dilarang dalam Pasal 17 ayat (1). Dengan demikian, 

pengambilalihan aset sebagaimana yang dilakukan oleh Grab Indonesia memiliki 

potensi untuk melanggar ketentuan di dalam Pasal 17 UU Nomor 5 Tahun 1999.  

d) Pasal 19 tentang Penguasaan Pasar 

 UU Nomor 5 Tahun 1999 melarang adanya penguasaan pasar secara tidak 

fair yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan persaingan usaha 

yang tidak sehat. Hal tersebut tercantum di dalam Pasal 19 yang menyatakan 

bahwa:  

  Pelaku usaha dilarang melakukan satu atau beberapa kegiatan, baik 

sendiri maupun bersama pelaku usaha lain, yang dapat mengakibatkan terjadinya 

praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat berupa : 

a. menolak dan atau menghalangi pelaku usaha tertentu untuk 

melakukan kegiatan usaha yang sama pada pasar bersangkutan; atau 

b. menghalangi konsumen atau pelanggan pelaku usaha pesaingnya 

untuk tidak melakukan hubungan usaha dengan pelaku usaha 

pesaingnya itu; atau 

c. membatasi peredaran dan atau penjualan barang dan atau jasa pada 

pasar bersangkutan; atau 

d. melakukan praktek diskriminasi terhadap pelaku usaha tertentu. 

  

 Dari sudut pandang ekonomi, kegiatan penguasaan pasar (market control) 

diartikan sebagai kemampuan pelaku usaha, dalam mempengaruhi pembentukan 

harga, kuantitas produksi atau aspek lainnya dalam sebuah pasar seperti produksi, 

pemasaran, pembelian, distribusi, dan akses. Jika dibandingkan dengan kekuatan 

pasar, penguasaan pasar memiliki cakupan yang lebih luas karena kekuatan pasar 

cenderung menitikberatkan pada aspek kemampuan mempengaruhi harga di atas 
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tingkat kompetitifnya. Oleh karena itu, pemilikan atas kekuatan pasar hanya 

merupakan salah satu unsur dari penguasaan pasar.  

 Peningkatan kekuatan pasar yang terjadi akibat adanya pengambilalihan aset 

bukan tidak mungkin akan menjadikan suatu pelaku usaha yang melakukan 

pengambilalihan aset untuk melakukan penguasaan pasar. Terlebih lagi, UU 

Nomor 5 Tahun 1999 tidak menetapkan persentase atau batas pangsa pasar 

tertentu layaknya penentuan posisi monopoli dalam menentukan adanya 

penguasaan pasar, asalkan pelaku usaha tersebut mempunyai kepemilikan 

kekuatan pasar yang signifikan. Sebagai contoh, Grab Indonesia pasca mengambil 

alih aset dari Uber Indonesia berpeluang besar untuk melakukan penguasaan pasar 

karena salah unsur dari penguasaan pasar, yakni kekuatan pasar, yang dimiliki 

oleh Grab Indonesia mengalami peningkatan dan bukan tidak mungkin kekuatan 

pasar tersebut menjadi signifikan. Kekuatan pasar yang signifikan tersebut 

menjadi indikasi awal bagi terciptanya kegiatan penguasaan pasar oleh pelaku 

usaha, sehingga tidak menutup kemungkinan akan terjadi pelanggaran Pasal 19 

UU Nomor 5 Tahun 1999.   

e) Pasal 20 tentang Jual Rugi (Predatory pricing) 

 Tindakan pelaku usaha untuk melakukan jual rugi atas produk yang ia jual 

dengan jelas dilarang dalam UU Nomor 5 Tahun 1999, tepatnya pada Pasal 20 

yang menyatakan bahwa: 

  Pelaku usaha dilarang melakukan pemasokan barang dan atau jasa 

dengan cara melakukan jual rugi atau menetapkan harga yang sangat rendah 

dengan maksud untuk menyingkirkan atau mematikan usaha pesaingnya di pasar 

bersangkutan sehingga dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan 

atau persaingan usaha tidak sehat. 
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  Jual rugi adalah suatu kondisi dimana suatu pelaku usaha menetapkan harga 

jual dari barang dan atau jasa yang diproduksinya di bawah biaya total rata-rata 

(average total cost). Dalam jangka pendek, jual rugi ini dinilai sangat 

menguntungkan konsumen, namun setelah menyingkirkan pesaing dari pasar dan 

menghambat calon pesaing baru, pelaku usaha dominan atau pelaku usaha 

tersebut mengharap dapat menaikkan harga secara signifikan. Berdasarkan 

Peraturan KPPU Nomor 6 Tahun 2011 tentang Pedoman Pasal 20 (Jual Rugi) UU 

Nomor 5 Tahun 1999, pada umumnya, praktek jual rugi memiliki 5 (lima) tujuan 

utama, yaitu: mematikan pelaku usaha pesaing di pasar bersangkutan yang sama; 

membatasi pesaing dengan memberlakukan harga jual rugi sebagai entry barrier; 

memperoleh keuntungan besar di masa mendatang; mengurangi kerugian yang 

terjadi di masa lalu; atau merupakan harga promosi dalam upaya memperkenalkan 

produk baru sebagai alat strategi pemasaran. 

 Tindakan jual rugi umumnya dilakukan oleh pelaku usaha yang memiliki 

posisi dominan di pasar atau yang memiliki kemampuan keuangan yang sangat 

kuat (deep pocket) sehingga dapat menjual produknya di bawah harga produksi 

dan memaksa pesaingnya keluar dari pasar.
169

 Pengambilalihan aset yang 

dilakukan pelaku usaha secara otomatis akan meningkatkan kemampuan 

finansialnya. Hal tersebut dikarenakan aset yang diambil alih akan menambah 

modal perusahaan pengambil alih yang memperkuat kondisi keuangannya.
170

 

Selain itu, tindakan pengambilalihan aset juga mampu meningkatkan konsentrasi 
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pasar dan kekuatan pasar yang memberikan peluang bagi pelaku usaha untuk 

memiliki posisi dominan. Oleh karena itu, bukan tidak mungkin pelaku usaha 

yang melakukan pengambilalihan aset dapat melakukan tindakan jual rugi 

sehingga pesaingnya di pasar tersingkir, apalagi bila hal tersebut terjadi di pasar 

oligopoli dimana persaingan terjadi dengan lebih ketat. Sebagai contoh, dalam 

kasus pengambilalihan aset Uber Indonesia oleh Grab Indonesia yang berhasil 

menyingkirkan Uber Indonesia dari pasar, Grab Indonesia mungkin saja 

melakukan jual rugi guna menyingkirkan satu-satunya pesaing utamanya saat ini, 

yakni Go-jek, seiring dengan meningkatnya kondisi finansial dan kekuatan pasar 

yang ia miliki. Tindakan itu dapat dilakukan misalnya dengan menetapkan harga-

harga promo yang ditawarkan oleh Grab Indonesia untuk menarik minat 

konsumen. Dengan demikian, akibat dari tindakan pengambilalihan aset dapat 

menimbulkan potensi untuk melanggar ketentuan Pasal 20 UU Nomor 5 Tahun 

1999.  

f) Pasal 25 tentang Penyalahgunaan Posisi Dominan 

 Pasal 25 UU Nomor 5 Tahun 1999 menyatakan bahwa pelaku usaha 

dilarang untuk menyalahgunakan posisi dominan yang dimilikinya, sebagaimana 

disebutkan bahwa: 

(1) Pelaku usaha dilarang menggunakan posisi dominan baik secara 

langsung maupun tidak langsung untuk: 

a. menetapkan syarat-syarat perdagangan dengan tujuan untuk 

mencegah dan atau menghalangi konsumen memperoleh barang 

dan atau jasa yang bersaing, baik dari segi harga maupun 

kualitas; atau 

b. membatasi pasar dan pengembangan teknologi; atau 

c. menghambat pelaku usaha lain yang berpotensi menjadi pesaing 

untuk memasuki pasar bersangkutan. 
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(2) Pelaku usaha memiliki posisi dominan sebagaimana dimaksud ayat 

(1) apabila: 

a. satu pelaku usaha atau satu kelompok pelaku usaha menguasai 

50% (lima puluh persen) atau lebih pangsa pasar satu jenis 

barang atau jasa tertentu; atau 

b. dua atau tiga pelaku usaha atau kelompok pelaku usaha 

menguasai 75% (tujuh puluh lima persen) atau lebih pangsa 

pasar satu jenis barang atau jasa tertentu. 

  

 Arti kata dari posisi dominan disebutkan secara terpisah di dalam Pasal 1 

angka 4 UU Nomor 5 Tahun 1999 yang menyatakan bahwa: 

  Posisisi dominan adalah keadaan di mana pelaku usaha tidak mempunyai 

pesaing yang berarti di pasar bersangkutan dalam kaitan dengan pangsa pasar 

yang dikuasai, atau pelaku usaha mempunyai posisi tertinggi di antara pesaingnya 

di pasar bersangkutan dalam kaitan dengan kemampuan keuangan, kemampuan 

akses pada pasokan atau penjualan, serta kemampuan untuk menyesuaikan 

pasokan atau permintaan barang atau jasa tertentu. 

 Dari definisi posisi dominan di dalam Pasal 1 angka 4 di atas, terdapat tiga 

hal yang harus dimiliki oleh pelaku usaha agar dapat memiliki posisi tersebut, 

yaitu:
171

 

1. Mempunyai pangsa pasar yang cukup besar atau posisi tertinggi; 

2. Memiliki kemampuan keuangan yang kuat; 

3. Mempunyai kemampuan akses pada pasokan atau penjualan. 

 Pada hakikatnya, penguasaan posisi dominan di dalam hukum persaingan 

usaha tidak dilarang, sepanjang pelaku usaha tersebut dalam mencapai posisi 

dominannya atau menjadi pelaku usaha yang lebih unggul (market leader) pada 

pasar yang bersangkutan atas kemampuannya sendiri dengan cara yang fair.
172
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Selain itu, yang dilarang oleh UU No. 5 Tahun 1999 adalah apabila pelaku usaha 

tersebut menyalahgunakan posisi dominannya sebagaimana yang diatur dalam 

Pasal 25 ayat (1). Ketentuan mengenai penyalahgunaan posisi dominan diatur 

lebih lanjut dalam Peraturan KPPU Nomor 6 Tahun 2010 tentang pedoman 

pelaksanaan Pasal 25 tentang Penyalahgunaan Posisi Dominan Berdasarkan UU 

Nomor 5 Tahun 1999.  

 Posisi dominan yang dimiliki pelaku usaha pada dasarnya juga merupakan 

bentuk lain dari pengertian posisi monopoli, sehingga  pengaturan  Pasal  17  akan  

terkait  dengan  pengaturan  Pasal  25  tentang Posisi Dominan. Oleh karena itu, 

akibat dari tindakan pengambilalihan aset yang dapat menyebabkan suatu pelaku 

usaha mencapai posisi monopoli juga membuka peluang atau kemungkinan bagi 

pelaku usaha tersebut untuk dapat dikatakan sebagai pelaku usaha yang memiliki 

posisi dominan. Apabila posisi dominan telah dicapai, maka bukan tidak mungkin 

pula pelaku usaha tersebut akan menyalahgunakan posisi dominannya untuk 

melakukan tindakan-tindakan yang disebutkan dalam Pasal 25 ayat (1). Dengan 

demikian, pengambilalihan aset sebagaimana yang dilakukan oleh Grab Indonesia 

terhadap Uber Indonesia, juga berpotensi untuk menyalahi ketentuan di dalam 

Pasal 25 UU Nomor 5 Tahun 1999.  

 Dari beberapa penjabaran pasal-pasal di atas, maka dapat dilihat bahwa 

pengambilalihan aset juga berpotensi untuk menyebabkan tindakan anti 

persaingan, sebagaimana yang diatur dalam UU Nomor 5 Tahun 1999. Meski 

demikian, untuk menjerat pelaku usaha dengan pasal-pasal tersebut, harus dapat 
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dibuktikan lebih lanjut secara kasus per kasus guna mengetahui apakah semua 

unsur dalam setiap pasal-pasal tersebut terpenuhi.    

3.2.2 Pengambilalihan Aset Dalam Hukum Persaingan Usaha Amerika 

Serikat 

 Dewasa ini sudah lebih 130 negara di dunia yang telah memiliki undang-

undang persaingan dan antimonopoli.
173

 Amerika adalah salah satu negara pelopor 

dalam merumuskan peraturan hukum di bidang tersebut. Pada tahun 1890, 

Amerika berhasil mengundangkan hukum persaingan usahanya yang pertama 

yang lebih dikenal dengan sebutan Sherman Act.  

 Pada akhir abad ke-18, terjadi tren tindakan pengambilalihan di Amerika 

Serikat.
174

 Tindakan tersebut disatu sisi menimbulkan problematika tersendiri, 

terlebih bagi pengambilalihan yang dapat menyebabkan monopoli dan persaingan 

usaha tidak sehat, karena hal tersebut tidak diatur di dalam Sherman Act.  

 Untuk mengatasi hal tersebut, pada tahun 1914 Amerika akhirnya 

mengeluarkan Clayton Act, sebagai pedoman pengambilalihan dengan maksud 

untuk mencegah peningkatan kekuatan pasar yang mungkin timbul sebagai 

konsekuensi dari tindakan tersebut.
175

 Pengaturan mengenai pengambilalihan 

dalam Clayton Act tercantum di dalam Section 7 yang melarang adanya: "stock or 

other share capital of another corporation . . . where the effect of such acquisition 
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may be to substantially lessen competition between the corporation whose stock is 

so acquired and the corporation making the acquisition . . . .".
176

 

 Seiring berjalannya waktu, pemberlakuan Clayton Act ternyata masih belum 

mampu untuk mengatasi berbagai permasalahan pengambilalihan yang terjadi. 

Dalam peraturan Clayton Act tersebut masih meninggalkan sejumlah celah 

hukum. Hal itu dapat dilihat dari peraturan pengambilalihan yang hanya 

mencakup pengambilalihan saham. Penyebabnya ialah pada saat itu yang menjadi 

perhatian utama adalah pengembangan perusahaan induk dan pengambilalihan 

pesaing melalui pembelian semua atau sebagian saham pesaing.
177

 Kondisi 

demikian menyebabkan tindakan-tindakan pengambilalihan aset, yang ternyata 

dapat menyebabkan praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat, tidak 

dapat dijerat dengan peraturan dalam Clayton Act. Salah satunya ialah kasus 

United States vs. Columbia Steel (1948).
178

 Dalam kasus tersebut, terjadi 

pengambilalihan aset Consolidated Steel Corporation oleh United States Steel 

Corporation yang terindikasi menyebabkan monopoli, namun karena Clayton Act 

hanya mengatur mengenai pengambilalihan saham, maka peristiwa tersebut tidak 
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dapat dijerat dengan ketentuan di dalam Section 7 Clayton Act.
179

 James L. 

Griffith berpendapat bahwa: 

  The original section 7 prohibited corporate acquisition only by stock 

purchases, and yet a merger by assets acquisition is equally as detrimental to 

competition for corporate control is also affected, and a competitor is absorbed. 

In order to preserve competition, therefore, a merger must be deemed the 

equivalent of a stock acquisition and condemned as such under the stock 

acquisition provision of section 7.
180

 

 Hal tersebut membuat pemerintah setempat turut menyadari bahwa 

pengambilalihan aset juga dapat menyebabkan efek yang sama dengan 

pengambilalihan saham.
181

 Oleh karena itu, pemerintah Amerika memutuskan 

untuk melakukan amandemen terhadap Section 7 Clayton Act pada tahun 1950 

melalui Celler-Kefauver amendments yang menjadikannya berlaku untuk 

pengambilalihan saham dan pengambilalihan aset, sehingga ketentuan dalam 

peraturan tersebut menjadi: 

  No person engaged in commerce or in any activity affecting commerce 

shall acquire, directly or indirectly, the whole or any part of the stock or other 

share capital and no person subject to the jurisdiction of the Federal Trade 

Commission shall acquire the whole or any part of the assets of another person 

engaged also in commerce or in any activity affecting commerce, where in any 

line of commerce or in any activity affecting commerce in any section of the 

country, the effect of such acquisition may be substantially to lessen competition, 

or to tend to create a monopoly. 
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 Dari ketentuan di atas, dapat dilihat bahwa kini hukum persaingan usaha 

Amerika Serikat berbeda dengan hukum persaingan usaha di Indonesia yang 

hingga saat ini belum mencakup pengaturan mengenai pengambilalihan aset di 

dalam ketentuan penggabungan dan pengambilalihan yang dimilikinya. Dengan 

demikian, dalam sistem hukum persaingan usaha di Amerika Serikat, 

pengambilalihan aset merupakan salah satu tindakan perusahaan yang dianggap 

dapat menyebabkan adanya praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat. 

Oleh karena itu, dibutuhkan suatu ketentuan tersendiri untuk mengaturnya, yakni 

di dalam Section 7 Clayton Act yang berlaku hingga saat ini. 

3.2.3 Pengambilalihan Aset Dalam Hukum Persaingan Usaha Singapura 

 Pengaturan mengenai persaingan usaha di Singapura tercantum di dalam the 

Singapore Competition Act Chapter 50B, atau yang biasa disebut dengan 

Competition Act yang diterbitkan oleh pemerintah setempat pada tahun 2004. 

Penegakan Competition Act dilakukan oleh Competition and Consumer 

Commission of Singapore atau yang biasa disingkat dengan CCCS, yakni sebuah 

lembaga pemerintah yang berada di bawah lingkup Kementerian Perdagangan dan 

Industri Singapura.  

 Dalam Competition Act, ketentuan mengenai penggabungan dan 

pengambilalihan yang secara substansial, atau terindikasi secara substansial, dapat 

menyebabkan persaingan usaha tidak sehat dan mengurangi persaingan di pasar 

Singapura, diatur di dalam Section 54. Di dalam Section 54 (2) disebutkan bahwa 
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definisi dari penggabungan dan pengambilalihan yang dapat dikenakan ketentuan 

di dalam Competition Act adalah sebagai berikut:  

1. two or more undertakings, previously independent of one another, 

merge; 

2. one or more persons or other undertakings acquire direct or indirect 

control of the whole or part of one or more other undertakings; or 

3. the result of an acquisition by one undertaking (the first undertaking) of 

the assets (including goodwill), or a substantial part of the assets, of 

another undertaking (the second undertaking) is to place the first 

undertaking in a position to replace or substantially replace the second 

undertaking in the business or, as appropriate, the part concerned of 

the business in which that undertaking was engaged immediately before 

the acquisition. 

 Dari ketentuan tersebut, dapat dilihat bahwa hukum persaingan usaha 

Singapura juga mengatur ketentuan mengenai tindakan pengambilalihan aset yang 

dapat menyebabkan perilaku-perilaku anti persaingan. Hal demikian jelas berbeda 

dengan peraturan pengambilalihan di dalam hukum persiangan usaha Indonesia. 

Mengenai pengambilalihan aset tersebut, Competition Act memberikan 

persyaratan khusus, yakni pengambilalihan aset tersebut harus dapat 

menyebabkan “place the first undertaking in a position to replace or substantially 

replace the second undertaking in the business”. Dengan kata lain, 

pengambilalihan aset akan dianggap berbahaya bagi kondisi persaingan usaha 

apabila menyebabkan perpindahan kendali atau kontrol atas bisnis dari perusahaan 

yang diambil alih kepada pengambil alih.  

 Competition Act mendefinisikan kata “kontrol” secara jelas di dalam 

Section  54 (3) layaknya hukum persaingan usaha di eropa yang menyebutkan 

bahwa inti atau maksud dari kontrol adalah adanya decisive influence atau 

pengaruh yang dapat menentukan aktivitas perusahaan, yang salah satunya dapat 
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diperoleh dengan cara kepemilikan atau hak untuk menggunakan semua atau 

sebagian dari aset perusahaan (ownership of, or the right to use all or part of, the 

assets of an undertaking). Oleh karena itu, hukum persaingan usaha di Singapura 

juga mengakui bahwa meski pada umumnya kontrol atau kemampuan untuk 

menentukan jalannya perusahaan yang diambil alih baru akan diperoleh oleh 

pengambil alih apabila ia memiliki lebih dari 50% saham hak suara (voting 

rights), namun nilai tersebut hanya bersifat indikatif dan oleh karena itu masih 

dapat dimungkinkan terjadinya kontrol meskipun perusahaan pengambil alih 

hanya memiliki saham hak suara 50% atau dibawah 50% atau hal-hal lainnya, 

asalkan terdapat faktor-faktor lain yang relevan dan dapat mendukung adanya 

kontrol tersebut.
182

  

 Salah satu kasus pengambilalihan aset yang terjadi di Singapura ialah 

pengambilalihan aset Uber oleh Grab. Sebagai negara tempat kedudukan hukum 

Grab dan Uber, Singapura melalui CCCS memiliki kewenangan untuk menindak 

lanjuti pengambilalihan aset yang dilakukan kedua perusahaan tersebut. Dari hasil 

penelitian, CCCS menyimpulkan bahwa pengambilalihan aset yang dilakukan 

oleh dua perusahaan di bidang ride-hailing tersebut terbukti melanggar ketentuan 

yang tercantum dalam Section 54 Competition Act.
183

 CCCS di dalam rilisan 

keputusannya menyatakan bahwa “...the Transaction has removed competition 

between Grab and Uber, which were each other’s closest competitor. The merged 

                                                      
 

182
John Davies, Merger Control: The International Regulation of Mergers and Joint 

Ventures in 75 Jurisdictions Worldwide, Ed. XVIII, Law Business Research Ltd, London, 2014, h. 

351.  

 
183

CCCS Media Release, Op.Cit, p. 10. 
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entity is likely to be able to increase prices and has in fact done so since the 

completion of the Transaction”.
184

 Sebagai akibatnya, CCCS memutuskan untuk 

menjatuhkan denda (financial penalty) kepada Grab dan Uber masing-masing 

sebesar S$6,419,647 dan S$6,582,055.
185

  

 Oleh karena itu, berbeda dengan Indonesia, aksi korporasi berupa tindakan 

pengambilalihan aset merupakan salah satu tindakan yang menjadi objek 

peraturan dalam hukum persaingan usaha di Singapura. Hal demikian dikarenakan 

pengambilalihan aset berpotensi untuk membawa dampak berupa praktek 

monopoli dan perilaku anti persaingan usaha apabila tindakan tersebut 

menimbulkan perpindahan kontrol bisnis perusahaan.  

                                                      
 

184
Ibid, p. 3.  

 
185

CCCS Media release, “Grab-Uber Merger: CCCS Imposes Directions on Parties to 

Restore Market Contestability and Penalties to Deter Anti-Competitive Mergers”, 

https://www.cccs.gov.sg/media-and-publications/media-releases/grab-uber-id-24-sept-18, 24 

September 2018, dikunjungi pada tanggal 4 November 2018. 
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BAB IV 

PENUTUP 

4.1 Kesimpulan 

 Berdasarkan analisis yang telah diuraikan dalam bab-bab sebelumnya, maka 

dapat diambil kesimpulan bahwa: 

1. Hukum persaingan usaha Indonesia tidak lagi mengatur pengambilalihan 

dengan objek aset. Hal tersebut dikarenakan satu-satunya peraturan di dalam 

hukum persaingan usaha Indonesia yang mengatur mengenai 

pengambilalihan aset, yakni Peraturan KPPU Nomor 1 Tahun 2009, telah 

dicabut oleh Peraturan KPPU Nomor 11 Tahun 2010 yang 

pemberlakuannya diamanatkan oleh Pasal 12 PP Nomor 57 Tahun 2010. 

Oleh karena itu, dalam perspektif hukum persaingan usaha Indonesia yang 

berlaku saat ini, pengambilalihan aset Uber Indonesia oleh Grab Indonesia 

bukanlah merupakan tindakan pengambilalihan yang diatur dalam UU 

Nomor 5 Tahun 1999 beserta peraturan-peraturan di bawahnya, karena 

dalam peraturan-peraturan tersebut yang dimaksud dengan tindakan 

pengambilalihan hanyalah pengambilalihan dengan objek saham. 

2. Terdapat potensi praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat terkait 

dengan tindakan pengambilalihan aset apabila pengambilalihan tersebut 

dapat menimbulkan perubahan kontrol perusahaan yang mengakibatkan 

peningkatan konsentrasi pasar dan kekuatan pasar. Hal demikian didukung 
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dengan fakta bahwa negara-negara lain seperti Amerika Serikat dan 

Singapura turut mengatur tindakan pengambilalihan aset dalam hukum 

persaingan usahanya. 

4.2 Saran 

1. Pemerintah Indonesia perlu mengatur ketentuan mengenai pengambilalihan 

aset di dalam hukum persaingan usaha Indonesia. Hal tersebut dikarenakan 

terdapat potensi praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat yang 

diakibatkan oleh tindakan pengambilalihan aset. 

2. Pelaku usaha yang melakukan tindakan pengambilalihan aset yang 

membahayakan kondisi persaingan usaha di Indonesia dapat dijerat dengan 

UU Nomor 5 Tahun 1999, khususnya pasal-pasal selain Pasal 28 dan 29 

tentang penggabungan, peleburan, dan pengambilalihan, yakni antara lain 

Pasal 4, 5, 6, 7, 17, 19, 20, dan 25 apabila telah terbukti melanggar 

ketentuan-ketentuan di dalamnya. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IR-PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

SKRIPSI PENGAMBILALIHAN ASET DALAM... SYARIFAH NURUL MAYA N.



DAFTAR BACAAN 

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN 

Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan 

 Persaingan Usaha Tidak Sehat. Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 

 1999  Nomor 33. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

 Nomor 3817. 

Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas. Lembaran 

 Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106. Tambahan Lembaran 

 Negara Republik Indonesia Nomor 4756. 

Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2010 Tentang Penggabungan atau 

 Peleburan Badan Usaha dan Pengambilalihan Saham Perusahaan yang 

 Dapat Mengakibatkan Terjadinya Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha 

 Tidak Sehat. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 89. 

 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5144.  

Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 1 Tahun 2009 Tentang Pra-

 Notifikasi Penggabungan, Peleburan dan Pengambilalihan.  

Peraturan KPPU Nomor 6 Tahun 2010 tentang pedoman pelaksanaan Pasal 

 25 tentang Penyalahgunaan Posisi Dominan Berdasarkan UU Nomor 5 

 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha 

 Tidak Sehat. 

Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 11 Tahun 2010 tentang 

 Konsultasi Penggabungan Atau Peleburan Badan usaha Dan 

 Pengambilalihan Saham Perusahaan.  

Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 4 Tahun 2011 Tentang 

 Pedoman Pasal 5 (Penetapan Harga) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 

 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak 

 SehatTahun 2011 Tentang  pedoman pasal 5 Undang-Undang Nomor 5 

 Tahun 1999.  

IR-PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

SKRIPSI PENGAMBILALIHAN ASET DALAM... SYARIFAH NURUL MAYA N.



Peraturan KPPU Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Pedoman Pasal 20 (Jual Rugi) 

 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli 

 dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.  

Peraturan KPPU Nomor 11 Tahun 2011 Tentang Pedoman Pasal 17 (Praktek 

 Monopoli) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan 

 Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. 

Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 2 Tahun 2013 Tentang 

 Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha 

 Nomor 13 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelaksanaan tentang 

 Penggabungan atau Peleburan Badan Usaha dan Pengambilalihan Saham 

 Perusahaan yang Dapat Mengakibatkan Terjadinya Praktek Monopoli dan 

 Persaingan Usaha Tidak Sehat.  

Council Regulation (EC) No 139/2004 on the control of concentrations between 

 undertakings (the EC Merger Regulation).  

The Clayton Antitrust Act of 1914 (Pub.L. 63–212, 38 Stat. 730, enacted October 

 15, 1914, codified at 15 U.S.C. §§ 12–27, 29 U.S.C. §§ 52–53) (termasuk 

 The Celler-Kefauver amendments 1950 yang mengamandemen pasal 7).  

The Statutes of The Republic of Singapore Competition Act (Chapter 50B) 

 (Original Enactment: Act 46 of 2004) Revised Edition 2006. 

BUKU 

Black, Henry Campbell, Black’s Law Dictionary, Ed. IV, West Publishing Co., St. 

Paul, 1968. 

 Davies, John, Merger Control: The International Regulation of Mergers and 

Joint Ventures in 75 Jurisdictions Worldwide, Ed. XVIII, Law Business 

Research Ltd, London, 2014.  

Fuady, Munir, Hukum Bisnis Dalam Teori dan Praktek, Cet. II, Citra Aditya 

Bakti,  Bandung, 1996. 

 ________ Hukum Anti Monopoli: Menyongsong Era Persaingan Sehat, Citra 

Aditya Bakti, Bandung, 1999. 

IR-PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

SKRIPSI PENGAMBILALIHAN ASET DALAM... SYARIFAH NURUL MAYA N.



 ________ , Hukum Tentang Merger, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1999.  

 ________ , Hukum Perusahaan Dalam Paradigma Hukum Bisnis (Berdasarkan 

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007), Cet. III, Citra Aditya Bakti, 

Bandung, 2008. 

 ________ , Hukum Tentang Akuisisi, Take Over, dan LBO, Cet. IV, Citra Aditya  

Bakti, Bandung, 2014. 

 Hansen, Knud, et.al., Undang-Undang Larangan Praktek Monopoli dan 

Persaingan Usaha Tidak Sehat, Ed. Revisi, Cet. II, Gesellschaft für 

Technische Zusammenarbeit dan Katalis, Jakarta, 2002. 

 Harahap, M. Yahya, Hukum Perseroan Terbatas, Cet. V, Sinar Grafika, Jakarta, 

2015.  

Hylton, Keith N., Antitrust Law: Economic, Theory, and Common Law Evolution, 

Cambridge University Press, Cambridge, 2003.  

Jusmadi, Rhido, Konsep Hukum Persaingan Usaha: Sejarah, Kaidah 

Perdagangan Bebas &  Pengaturan Merger-Akuisisi, Setara Press, Malang, 

2014.  

Kusumawati, Lanny, Hukum Persaingan Usaha, Laras, Sidoarjo, 2007. 

Lubis, Andi Fahmi, et.al., Hukum Persaingan Usaha: Antara Teks dan Konteks, 

Deutsche  Gesellschaft für Technische Zusammenarbeit, Jakarta, 2009.  

 ________ , et.al., Hukum Persaingan Usaha: Buku Teks, Ed. II., Komisi 

Pengawas  Persaingan Usaha (KPPU), Jakarta, 2017. 

Margono, Suyud, Hukum Anti Monopoli, Cet. I, Sinar Grafika, Jakarta, 2009. 

Marzuki, Peter Mahmud, Penelitian Hukum, Ed. Revisi, Kencana Prenada media, 

Jakarta,  2005. 

IR-PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

SKRIPSI PENGAMBILALIHAN ASET DALAM... SYARIFAH NURUL MAYA N.



Nugroho, Susanti Adi, Hukum Persaingan Usaha Di Indonesia Dalam Teori dan 

Praktik  Serta Penerapan Hukumnya, Cet. II, Prenada Media Group, 

Jakarta, 2014. 

Hadjon, Philipus M., dan Tatiek Sri Djatmiati, Argumentasi Hukum, Cet. VIII, 

Gajah Mada  University Press, Yogyakarta, 2008. 

Raharjo, Handri, Hukum Perusahaan, Penerbit Pustaka Yustisia, Yogyakarta, 

2009. 

Rokan, Mustafa Kamal, Hukum Persaingan Usaha (Teori dan Praktiknya di 

Indonesia), RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2010. 

Schlossberg, Robert S., Mergers and Acquisitions: Understanding the Antitrust 

Issues, American Bar Association, Chicago, 2008. 

Siswanto, Arie, Hukum Persaingan Usaha, Cet. II, Ghalia Indonesia, Bogor, 

2004. 

Sitompul, Asril, Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (Tinjauan 

Terhadap Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999), Citra Aditya Bakti, 

Bandung, 1999. 

Suhasril dan Mohammad Taufik Makarao, Hukum Larangan Praktik Monopoli 

dan Persaingan Usaha Tidak Sehat di Indonesia, Ghalia Indonesia, Bogor, 

2010. 

Warren, Carl S., et.al., Accounting Indonesia Adaptation, Ed. V, Salemba Empat, 

 Jakarta, 2014. 

Widjaja, Gunawan, Merger Dalam Perspektif Monopoli, RajaGrafindo Persada, 

Jakarta, 2002. 

Yani, Ahmad, dan Gunawan Widjaja, Seri Hukum Bisnis: Anti Monopoli, Cet. II, 

RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2000. 

 

IR-PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

SKRIPSI PENGAMBILALIHAN ASET DALAM... SYARIFAH NURUL MAYA N.



JURNAL 

Commision, European, „EU Competition Law Rules Applicable to Merger 

Control‟, Official Journal of The European Union, 2014. 

Damuri, Yose Rizal, et.al., “Kondisi Persaingan Usaha di Indonesia 1997-2012: 

Analisis Konsentrasi Industri dan Iklim Regulasi”, Centre for Strategic and 

International Studies (CSIS) Working Paper Series, Economic Working 

Paper 03, 2017. 

Egan, Byron F., “Asset Acquisitions: Assuming and Avoiding Liabilities”, Penn 

State Law Review, Vol 116. No 3, 2012.  

Griffith, James L., “Antitrust – Bank Mergers by Assets Acquisitions Prohibited 

under Section 7 of Clayton Act”, Villanova University Charles Widger 

School of Law Digital Repository, Vol 9, Isu 2, 1964. 

Hendra, Sesario Tri Nur, dan Denny Dwi Hartono, “Pengaruh Konsentrasi dan 

Pangsa Pasar Terhadap Pengambilan Resiko Bank”, Jurnal Bisnis & 

Manajemen, Vol 17, No. 2, 2017.  

Irvine, Ralstone R., “Uncertainties of Section 7 of the Clayton Act”, Cornell Law 

Review, Vol 14, Isu 2, 1928. 

Iskandar, Verry, “Akuisisi Saham oleh Perusahaan Terafiliasi dalam Perspektif 

Hukum Persaingan Usaha”, Jurnal Persaingan Usaha, Edisi 5, 2011, h. 22. 

Joshua, Julian M., dan Sarah Jordan, “Combinations, Concerted Practices and 

Cartels: Adopting the Concept of Conspiracy in European Community 

Competition Law Symposium on European Competition Law”, 

Northwestern Journal of Internasional Law & Business, Vol 24, No. 3, 

2004. 

Martin, David D., “New Clayton Act and the Crown Zellerbach Case”, 

Washington University Law Review, Vol. 1958, Isu 2, 1958. 

IR-PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

SKRIPSI PENGAMBILALIHAN ASET DALAM... SYARIFAH NURUL MAYA N.



Rivani, Edmira, “Kebijakan Penyesuaian Tarif Taksi Berbasis Online”, Majalah 

Info Singkat Ekonomi dan Kebijakan Publik, Vol 9, No. 6, 2017. 

Simbolon, Alum Petronella, “Komisi Pengawas Persaingan Usaha Dalam 

Penegakan Hukum Persaingan Usaha”, Mimbar Hukum, Vol 20, No 3, 

2008.  

“PP No. 57 Tahun 2010 dari Sudut Pandang Konseptor”, Media Berkala Komisi 

Pengawas Persaingan Usaha: Kompetisi, Edisi 24, 2010.  

Vaska, MK, “Conscious Parallelism and Price Fixing‟, The University of Chicago 

Law Review, Vol 52, No. 508, 1985. 

SKRIPSI 

Diana, Raden Rita, Tinjauan Yuridis Terhadap Akuisisi Aset Perseroan Terbatas, 

Tesis, Program Magister Kenotariatan Universitas Indonesia, Depok, 2008. 

Danurbrata, Saktya, Pengaturan Tarif Taksi Online Dalam Perspektif Hukum 

Persaingan Usaha, Skripsi, Universitas Airlangga, Surabaya, 2018. 

Sari, Putri Lenggono, Penerapan dan Pengaturan Merger, Konsolidasi, dan 

Akuisisi Berdasarkan Hukum Persaingan Usaha, Skripsi, Program Sarjana 

Reguler Universitas Indonesia, Depok, 2008. 

Sjögren, IngMarie, The Concept of Control Under the Merger Regulation, Tesis, 

Lunds Universitet, 1999, 

http://lup.lub.lu.se/luur/download?func=downloadFile&recordOId=1561947

&fileOId=1565802, diakses pada tanggal 22 Oktober 2018. 

LAMAN 

Abbott, Alden F., “A Brief Overview of American Antitrust Law”, 2005, 

https://www.law.ox.ac.uk/sites/files/oxlaw/cclp_l_01-05_1.pdf, diakses 

pada tanggal 21 Oktober 2018. 

Agung, Bintoro, “Akuisisi Ditaksir Capai Rp27 T, KPPU Minta Grab Segera 

Lapor”, CNN Indonesia (online), 2 April 2018, 

IR-PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

SKRIPSI PENGAMBILALIHAN ASET DALAM... SYARIFAH NURUL MAYA N.

http://lup.lub.lu.se/luur/download?func=downloadFile&recordOId=1561947&fileOId=1565802
http://lup.lub.lu.se/luur/download?func=downloadFile&recordOId=1561947&fileOId=1565802
https://www.law.ox.ac.uk/sites/files/oxlaw/cclp_l_01-05_1.pdf


https://www.cnnindonesia.com/teknologi/20180402184919-185-

287679/akuisisi-ditaksir-capai-rp27-t-kppu-minta-grab-segera-lapor, diakses 

pada tanggal 21 Oktober 2018. 

 ________ , “Cara Gojek Ucapkan „Sayonara‟ ke Uber”, CNN Indonesia (online), 

29 Maret 2018, 

https://www.cnnindonesia.com/teknologi/20180329141236-185-

286820/cara-gojek-ucapkan-sayonara-ke-uber?, diakses pada tanggal 

23 Oktober 2018. 

Ardella, Fransiska, “Lebih Murah Mana: Harga Ojek Online Gojek, Grab, atau 

Uber?”,   https://www.finansialku.com/harga-ojek-online/, diakses pada 

tanggal 31 Oktober 2018. 

Channel NewsAsia, “Grab confirms acquisition of Uber in Southeast Asia; to 

expand GrabFood in region”, Channel NewsAsia (online), 26 Maret 2018 

https://www.channelnewsasia.com/news/singapore/grab-uber-confirms-

acquisition-of-in-southeast-asia-grabfood-10076136,  diakses pada tanggal 

22 Oktober 2018.  

 

 ________ ,“Uber to sell Southeast Asia operations to Grab: Source”, Channel 

NewsAsia (online), 25 Maret 2018, 

https://www.channelnewsasia.com/news/uber-to-sell-southeast-asia-

operations-to-grab-source-10075238, diakses pada tanggal 23 Oktober 

2018.  

 

Cheng, Kenneth, “The Big Read: Why the Grab-Uber deal is making some 

uneasy”, Channel NewsAsia (online), 10 April 2018, 

https://www.channelnewsasia.com/news/singapore/why-grab-uber-merger-

deal-makes-passengers-drivers-uneasy-10120830, diakses pada tanggal 22 

Oktober 2018. 

Chew, Jeremiah, “Competition Law (Part 3): Mergers & Acquisitions”, 

http://learn.asialawnetwork.com/2017/11/07/competition-law-part-3-

mergers-acquisitions/, 7 November 2017, diakses pada tanggal 8 Oktober 

2018. 

Damar, Agustinus Mario, “Kisah Uber yang Akhirnya Menyerah di Asia 

Tenggara”, Liputa 6 (online), 26 Maret 2018, dalam 

IR-PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

SKRIPSI PENGAMBILALIHAN ASET DALAM... SYARIFAH NURUL MAYA N.

https://www.cnnindonesia.com/teknologi/20180402184919-185-287679/akuisisi-ditaksir-capai-rp27-t-kppu-minta-grab-segera-lapor
https://www.cnnindonesia.com/teknologi/20180402184919-185-287679/akuisisi-ditaksir-capai-rp27-t-kppu-minta-grab-segera-lapor
https://www.cnnindonesia.com/teknologi/20180329141236-185-286820/cara-gojek-ucapkan-sayonara-ke-uber
https://www.cnnindonesia.com/teknologi/20180329141236-185-286820/cara-gojek-ucapkan-sayonara-ke-uber
https://www.finansialku.com/harga-ojek-online/
https://www.channelnewsasia.com/news/singapore/grab-uber-confirms-acquisition-of-in-southeast-asia-grabfood-10076136
https://www.channelnewsasia.com/news/singapore/grab-uber-confirms-acquisition-of-in-southeast-asia-grabfood-10076136
https://www.channelnewsasia.com/news/uber-to-sell-southeast-asia-operations-to-grab-source-10075238
https://www.channelnewsasia.com/news/uber-to-sell-southeast-asia-operations-to-grab-source-10075238
https://www.channelnewsasia.com/news/singapore/why-grab-uber-merger-deal-makes-passengers-drivers-uneasy-10120830
https://www.channelnewsasia.com/news/singapore/why-grab-uber-merger-deal-makes-passengers-drivers-uneasy-10120830
http://learn.asialawnetwork.com/2017/11/07/competition-law-part-3-mergers-acquisitions/
http://learn.asialawnetwork.com/2017/11/07/competition-law-part-3-mergers-acquisitions/


https://www.liputan6.com/tekno/read/3406332/kisah-uber-yang-akhirnya-

menyerah-di-asia-tenggara, diakses pada tanggal 21 Oktober 2018. 

Hukum Online, “Sampai Sejauh Mana Merger dan Akuisisi Dilarang oleh UU 

Anti Monopoli dan Persaingan Tidak Sehat”, 

https://www.hukumonline.com/klinik/detail/cl5299/sampai-sejauh-mana-

merger--akuisisi-dilarang-oleh-uu-anti-monopoli-dan-persaingan-tidak-

sehat, 1 Oktober 2010, diakses pada tanggal Juli 2018. 

Holst, Arthur, “Celler-Kefauver Act”, https://www.britannica.com/topic/Celler-

Kefauver-Act, 21 Februari 2018, diakses pada tanggal 8 Oktober 2018. 

Komisi Pengawas Persaingan Usaha, “Pendapat KPPU terkait Akuisisi Aset Uber 

Indonesia oleh Grab Indonesia”, 

http://www.kppu.go.id/id/blog/2018/04/pendapat-kppu-terkait-akuisisi-aset-

uber-indonesia-oleh-grab-indonesia/, 25 April 2018, diakses pada tanggal 

20 Juli 2018. 

Lee, Hogan Lovells dan Lee, “Competition law in Singapore”, 

https://www.hoganlovells.com/~/media/hogan-

lovells/pdf/publication/competition-law-in-singapore--jan-2015_pdf.pdf, 

2013, diakses pada tanggal 8 Oktober 2018. 

Mys, “Akuisisi Perusahaan Tidak Bisa Dilakukan dengan Cara Penggabungan”, 

https://www.hukumonline.com/berita/baca/hol20496/akuisisi-perusahaan-

tidakbisa-dilakukan-dengan-cara-penggabungan, 14 November 2008, 

diakses pada tanggal 7 Oktober 2018. 

Santhika, Eka, “Serahkan Bisnis, Aplikasi Uber Akan Ditutup dalam 2 Minggu”, 

CNN Indonesia (online), 26 Maret 2018, 

https://www.cnnindonesia.com/teknologi/20180326093839-185-

285859/serahkan-bisnis-aplikasi-uber-akan-ditutup-dalam-2-minggu?, 

diakses pada tanggal 22 Oktober 2018. 

 

Shiau, Daren, et.al., “Merger control in Singapore: overview”, 

https://uk.practicallaw.thomsonreuters.com/w-006-

5648?transitionType=Default&contextData=(sc.Default)&firstPage=true&c

omp=pluk&bhcp=1, 1 Januari 2018, diakses pada tanggal 8 Oktober 2018. 

IR-PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

SKRIPSI PENGAMBILALIHAN ASET DALAM... SYARIFAH NURUL MAYA N.

https://www.liputan6.com/tekno/read/3406332/kisah-uber-yang-akhirnya-menyerah-di-asia-tenggara
https://www.liputan6.com/tekno/read/3406332/kisah-uber-yang-akhirnya-menyerah-di-asia-tenggara
https://www.hukumonline.com/klinik/detail/cl5299/sampai-sejauh-mana-merger--akuisisi-dilarang-oleh-uu-anti-monopoli-dan-persaingan-tidak-sehat
https://www.hukumonline.com/klinik/detail/cl5299/sampai-sejauh-mana-merger--akuisisi-dilarang-oleh-uu-anti-monopoli-dan-persaingan-tidak-sehat
https://www.hukumonline.com/klinik/detail/cl5299/sampai-sejauh-mana-merger--akuisisi-dilarang-oleh-uu-anti-monopoli-dan-persaingan-tidak-sehat
https://www.britannica.com/topic/Celler-Kefauver-Act
https://www.britannica.com/topic/Celler-Kefauver-Act
http://www.kppu.go.id/id/blog/2018/04/pendapat-kppu-terkait-akuisisi-aset-uber-indonesia-oleh-grab-indonesia/
http://www.kppu.go.id/id/blog/2018/04/pendapat-kppu-terkait-akuisisi-aset-uber-indonesia-oleh-grab-indonesia/
https://www.hoganlovells.com/~/media/hogan-lovells/pdf/publication/competition-law-in-singapore--jan-2015_pdf.pdf
https://www.hoganlovells.com/~/media/hogan-lovells/pdf/publication/competition-law-in-singapore--jan-2015_pdf.pdf
https://www.hukumonline.com/berita/baca/hol20496/akuisisi-perusahaan-tidakbisa-dilakukan-dengan-cara-penggabungan
https://www.hukumonline.com/berita/baca/hol20496/akuisisi-perusahaan-tidakbisa-dilakukan-dengan-cara-penggabungan
https://www.cnnindonesia.com/teknologi/20180326093839-185-285859/serahkan-bisnis-aplikasi-uber-akan-ditutup-dalam-2-minggu
https://www.cnnindonesia.com/teknologi/20180326093839-185-285859/serahkan-bisnis-aplikasi-uber-akan-ditutup-dalam-2-minggu
https://uk.practicallaw.thomsonreuters.com/w-006-5648?transitionType=Default&contextData=(sc.Default)&firstPage=true&comp=pluk&bhcp=1
https://uk.practicallaw.thomsonreuters.com/w-006-5648?transitionType=Default&contextData=(sc.Default)&firstPage=true&comp=pluk&bhcp=1
https://uk.practicallaw.thomsonreuters.com/w-006-5648?transitionType=Default&contextData=(sc.Default)&firstPage=true&comp=pluk&bhcp=1


Sukarnen, “Pengalihan Aset atau Pengalihan Bisnis: Kemungkinan Aset Deal 

adalah Business Deal atau Bukan?”, https://futurumcorfinan.com/article-

video/merger-acquisition-restructuring/futurum-pengalihan-aset-atau-

pengalihan-bisnis-draf/ , diakses pada 31 Oktober 2018.  

The Competition and Consumer Commission of Singapore, “Grab/Uber merger: 

CCCS Provisionally Finds that the Merger Has Substantially Lessened 

Competition, Proposes Directions to Restore Market Contestability and to 

Impose Financial Penalties”, https://www.cccs.gov.sg/media-and-

publications/media-releases/grab-uber-merger-pid,  5 Juli 2018, diakses 

pada tanggal 10 Juli 2018. 

 ________ , “Grab-Uber Merger: CCCS Imposes Directions on Parties to Restore 

Market Contestability and Penalties to Deter  Anti-Competitive 

Mergers”, https://www.cccs.gov.sg/media-and-publications/media-

releases/grab-uber-id-24-sept-18, 24 September 2018, diakses pada 

tanggal 26 September 2018. 

The In-House Lawyer, “United States: Merger Control”, 

https://www.squirepattonboggs.com/~/media/files/insights/publications/201

6/09/united-states-merger-control/inhouselawyercoukunited-states-merger-

control091216.pdf, 12 September 2016, diakses pada tanggal 8 Oktober 

2018. 

Valentine, Debra A., “The Evolution of U.S. Merger Law”, 

https://www.ftc.gov/public-statements/1996/08/evolution-us-merger-law,  

13 Agustus 1996, diakses pada tanggal agustus 2018. 

Ventura, Bona, “KPPU: Market Share Go-jek Hampir 80% di Industri Ride 

Hailing Indonesia”, Sindo News (online), 5 September 2018, 

https://ekbis.sindonews.com/read/1335858/34/kppu-market-share-go-jek-

hampir-80-di-industri-ride-hailing-indonesia-1536136129, diakses pada 

tanggal 31 Oktober 2018. 

 

Wulansari, Buana P., “Akuisisi Aset”, 

https://hukumbisnisindonesia.wordpress.com/2017/11/13/akuisisi-aset/, 13 

November 2017, diakses pada tanggal 7 Oktober 2018. 

DOKUMEN 

IR-PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

SKRIPSI PENGAMBILALIHAN ASET DALAM... SYARIFAH NURUL MAYA N.

https://futurumcorfinan.com/article-video/merger-acquisition-restructuring/futurum-pengalihan-aset-atau-pengalihan-bisnis-draf/
https://futurumcorfinan.com/article-video/merger-acquisition-restructuring/futurum-pengalihan-aset-atau-pengalihan-bisnis-draf/
https://futurumcorfinan.com/article-video/merger-acquisition-restructuring/futurum-pengalihan-aset-atau-pengalihan-bisnis-draf/
https://www.cccs.gov.sg/media-and-publications/media-releases/grab-uber-merger-pid
https://www.cccs.gov.sg/media-and-publications/media-releases/grab-uber-merger-pid
https://www.cccs.gov.sg/media-and-publications/media-releases/grab-uber-id-24-sept-18
https://www.cccs.gov.sg/media-and-publications/media-releases/grab-uber-id-24-sept-18
https://www.squirepattonboggs.com/~/media/files/insights/publications/2016/09/united-states-merger-control/inhouselawyercoukunited-states-merger-control091216.pdf
https://www.squirepattonboggs.com/~/media/files/insights/publications/2016/09/united-states-merger-control/inhouselawyercoukunited-states-merger-control091216.pdf
https://www.squirepattonboggs.com/~/media/files/insights/publications/2016/09/united-states-merger-control/inhouselawyercoukunited-states-merger-control091216.pdf
https://www.ftc.gov/public-statements/1996/08/evolution-us-merger-law
https://ekbis.sindonews.com/read/1335858/34/kppu-market-share-go-jek-hampir-80-di-industri-ride-hailing-indonesia-1536136129
https://ekbis.sindonews.com/read/1335858/34/kppu-market-share-go-jek-hampir-80-di-industri-ride-hailing-indonesia-1536136129
https://hukumbisnisindonesia.wordpress.com/2017/11/13/akuisisi-aset/


Putusan Perkara No. 07/KPPU-L/2007, KPPU melawan Temasek Holdings, Pte. 

Ltd. 

The Commission of The European Communities, Commission Decision of 

26.6.1997, Case No IV/M.890, Blokker Holding BV/ Toys‟R‟Us Inc. 

United States v. Columbia Steel Co., 334 U.S. 495 (1948). 

IR-PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

SKRIPSI PENGAMBILALIHAN ASET DALAM... SYARIFAH NURUL MAYA N.


	HALAMAN JUDUL
	HALAMAN LEMBAR PENGESAHAN
	HALAMAN LEMBAR PERSETUJUAN
	LEMBAR PERNYATAAN ORISINALITAS
	MOTTO
	KATA PENGANTAR 
	ABSTRAK 
	ABSTRACT 
	DAFTAR ISI 
	BAB I  
	BAB II 
	BAB III  
	BAB IV 
	DAFTAR BACAAN 

