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III. METODE PENELITIAN 

 

 

 

Penelitian hukum merupakan kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode, 

sistematika, dan pemikiran tertentu yang bertujuan untuk mempelajari satu atau 

beberapa gejala hukum tertentu, dengan jalan menganalisisnya. Selain itu, juga 

diadakan pemeriksaan yang mendalam terhadap fakta hukum tersebut kemudian 

mengusahakan suatu pemecahan atas permasalahan yang timbul dalam gejala 

yang bersangkutan.
1
 

 

A. Jenis dan Tipe Penelitian 

 

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif 

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

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

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

kekuatan mengikat suatu undang-undang, serta bahasa hukum yang digunakan, 

tetapi tidak mengkaji aspek terapan atau implementasinya.
2
 Penelitian ini akan 

mengkaji permasalahan dengan melihat kepada norma, peraturan perundang-

undangan dan literatur yang terkait dengan penggabungan perusahaan penanaman 

modal asing dengan perusahaan penanaman modal dalam negeri.  

                                                 
1
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Tipe penelitian ini adalah tipe penelitian deskriptif. Tipe penelitian deskriptif 

bertujuan memperoleh pemaparan (deskripsi) secara lengkap, rinci, jelas, dan 

sistematis tentang beberapa aspek yang diteliti pada undang-undang, peraturan 

daerah, naskah kontrak atau objek kajian lainnya.
3
 Untuk itu, penelitian ini akan 

menggambarkan secara lengkap, rinci, jelas, dan sistematis mengenai syarat, 

prosedur dan akibat hukum dari penggabungan perusahaan penanaman modal 

asing dengan perusahaan penanaman modal dalam negeri. 

 

B. Pendekatan Masalah 

 

Pendekatan masalah dalam penelitian ini menggunakan pendekatan normatif 

analitis, dengan mengikuti langkah-langkah sebagai berikut: 

1. Mengidentifikasi sumber hukum yang menjadi dasar permasalahan; 

2. Mengidentifikasi pokok bahasan dan subpokok bahasan yang bersumber dari 

permasalahan; 

3. Mengidentifikasi dan menginventarisasi ketentuan-ketentuan normatif bahan 

hukum primer dan bahan hukum sekunder berdasarkan rincian subpokok 

bahasan; 

4. Mengkaji secara komprehensif analitis bahan hukum primer dan bahan 

hukum sekunder guna menjawab permasalahan yang telah dirumuskan; 

5. Hasil kajian sebagai jawaban permasalahan dideskripsikan secara lengkap, 

rinci, jelas, dan sistematis dalam bentuk laporan hasil penelitian. 

 

 

 

 

                                                 
3
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C. Sumber Data 

 

Adapun dalam mendapatkan data atau jawaban yang tepat dalam membahas 

penelitian ini, serta sesuai dengan pendekatan masalah yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah data sekunder yang diperoleh melalui studi kepustakaan 

bahan-bahan hukum yang terdiri dari: 

1. Bahan hukum primer: 

a. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 tentang 

Perseroan Terbatas, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 

Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

4756; 

b. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2007 tentang 

Penanaman Modal, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 

Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724; 

c. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar 

Modal, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 64, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3608; 

d. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 1998 tentang 

Penggabungan, Peleburan, dan Pengambilalihan Perseroan Terbatas, 

Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 40, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3741; 

e. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 57 Tahun 2010 tentang 

Penggabungan Atau Peleburan Badan Usaha Dan Pengambilalihan Saham 

Perusahaan Yang Dapat Mengakibatkan Terjadinya Praktik Monopoli Dan 

Persaingan Usaha Tidak Sehat, Lembaran Negara Republik Indonesia 
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Tahun 2010 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 5144; 

f. Peraturan Kepala BKPM Nomor 5 Tahun 2013 tentang Pedoman dan Tata 

Cara Perizinan dan Nonperizinan Penanaman Modal, Berita Negara 

Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 584; 

g. Peraturan Bapepam-LK Nomor IX.G.1 tentang Penggabungan Usaha atau 

Peleburan Usaha Perusahaan Publik atau Emiten, Lampiran Keputusan 

Ketua Bapepam-LK Nomor: Kep-52/PM/1997 tanggal 26 Desember 1997; 

h. Peraturan Bapepam-LK Nomor IX.E.1 tentang Transaksi Afiliasi dan 

Benturan Kepentingan Transaksi Tertentu, Lampiran Keputusan Ketua 

Bapepam-LK Nomor Kep-412/BL/2009 tanggal 25 November 2009; 

i. Peraturan Bapepam-LK Nomor X.K.1 tentang Keterbukaan Informasi 

Yang Harus Segera Diumumkan Kepada Publik, Lampiran Keputusan 

Ketua Bapepam-LK Nomor Kep-86/PM/1996 tanggal 24 Januari 1996; 

j. Peraturan Bapepam-LK Nomor XI.B.2 tentang Pembelian Kembali Saham 

Yang Dikeluarkan Oleh Emiten atau Perusahaan Publik, Lampiran 

Keputusan Ketua Bapepam-LK Nomor Kep-105/BL/2010 tanggal 13 April 

2010. 

 

2. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan-bahan hukum yang mempelajari 

penjelasan terhadap bahan hukum primer yang terdiri dari literatur-literatur, 

buku-buku ilmu pengetahuan hukum yang berkaitan dengan masalah yang 

dibahas dalam penelitian ini. 
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3. Bahan hukum tersier, yaitu bahan yang memberikan informasi, penjelasan, 

terhadap bahan hukum primer dan sekunder, antara lain berupa kamus besar 

bahasa Indonesia, kamus hukum, media massa, makalah, jurnal, naskah, 

internet, dan informasi lainnya yang mendukung penelitian ini. 

 

D. Pengumpulan Data  

 

Berdasarkan pendekatan masalah dan sumber data yang dibutuhkan, maka 

pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan studi kepustakaaan 

(library research). Studi kepustakaan merupakan serangkaian yang dilakukan 

dengan maksud memperoleh data sekunder seperti membaca, menelaah dan 

mengutip dari berbagai literatur maupun peraturan perundang-undangan, buku-

buku, media massa, dan tulisan lainnya yang berkaitan dengan pokok bahasan 

penelitian ini. 

 

E. Pengolahan dan Analisis Data 

 

Data yang diperoleh dari studi kepustakaan selanjutnya diolah dengan 

menggunakan metode sebagai berikut:  

1. Pemeriksaan data, yaitu data yang diperoleh diperiksa apakah masih terdapat 

kekurangan serta apakah data tersebut telah sesuai dengan permasalahan. 

2. Klasifikasi data, yaitu proses pengelompokkan data sesuai dengan bidang 

pokok bahasan agar memudahkan dalam meganalisa data. 

3. Sistematisasi data, yaitu melakukan penyusunan dan penempatan data pada 

pokok bahasan secara sistematis sehingga memudahkan pembahasan. 
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Setelah dilakukan pengolahan data, selanjutnya data dianalisis secara kualitatif, 

yaitu dengan menghubungkan data yang satu dengan data yang lain secara 

lengkap, rinci, jelas dan sistematis, sehingga memudahkan interpretasi data dan 

pemahaman hasil analisis, kemudian ditarik kesimpulan untuk memperoleh 

gambaran yang jelas mengenai jawaban dari permasalahan yang dibahas. 


