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Penggabungan perseroan merupakan salah satu strategi yang dapat dilakukan 

perseroan dalam mempertahankan dan mengembangkan kegiatan usahanya. 

Penggabungan perseroan dapat dilakukan oleh perusahaan penanaman modal 

asing dengan perusahaan penanaman modal dalam negeri. Penelitian ini mengkaji 

mengenai penggabungan perusahaan penanaman modal asing dengan perusahaan 

penanaman modal dalam negeri berdasarkan UU No. 40 Tahun 2007 beserta 

peraturan yang ditetapkan BKPM dan Bapepam-LK. Adapun yang menjadi pokok 

bahasan adalah mengenai syarat, prosedur dan akibat hukum dalam melakukan 

penggabungan perusahaan penanaman modal asing dengan perusahaan 

penanaman modal dalam negeri baik yang berbentuk perseroan tertutup maupun 

perseroan terbuka. 

 

Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif dengan tipe penelitian deskriptif. 

Pendekatan masalah yang digunakan adalah pendekatan normatif analitis 

substansi hukum. Data yang digunakan data sekunder yang terdiri dari bahan 

hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Pengumpulan 

data melalui studi pustaka. Pengolahan data dilakukan dengan cara pemeriksaan 

data, penandaan data, rekonstruksi data, dan sistematisasi data. Selanjutnya, 

dianalisis secara kualitatif. 

 

Hasil penelitian dan pembahasan menjelaskan bahwa penggabungan perusahaan 

penanaman modal asing dengan perusahaan penanaman modal dalam negeri dapat 

dilakukan dengan memenuhi syarat umum, yaitu penggabungan tidak boleh 

merugikan perseroan, pemegang saham minoritas, karyawan, kreditor dan 

penggabungan dilarang menimbulkan praktik monopoli dan persaingan usaha 

tidak sehat. Penggabungan juga diwajibkan memenuhi syarat khusus. 

Penggabungan perseroan tertutup wajib memenuhi syarat khusus yang ditetapkan 

BKPM, yaitu untuk memiliki izin prinsip penggabungan dan izin usaha 
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penggabungan. Syarat khusus yang wajib dipenuhi perseroan terbuka diatur oleh 

Bapepam-LK, yaitu membuat pernyataan yang berisi rancangan penggabungan 

kepada Bapepam-LK dan RUPS yang didukung pendapat pihak independen. 

Penggabungan perseroan harus dijalankan sesuai dengan prosedur yang 

ditentukan. Penggabungan perseroan tertutup harus menjalankan prosedur yang 

diatur UU No. 40 Tahun 2007 dan prosedur untuk mendapatkan izin prinsip 

penggabungan dan izin usaha penggabungan. Prosedur penggabungan perseroan 

terbuka ialah direksi melakukan penjajagan, menyusun rancangan penggabungan 

yang akan disetujui RUPS, mengumumkan rancangan penggabungan dan 

memperoleh persetujuan Bapepam-LK. Penggabungan perseroan menimbulkan 

akibat hukum, yaitu perseroan yang menggabungkan diri berakhir karena hukum 

sejak tanggal penggabungan mulai berlaku. Akibat hukum selanjutnya ialah 

aktiva, pasiva dan pemegang saham perseroan yang menggabungkan diri beralih 

kepada perseroan penerima penggabungan. 
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