
Hukum Perusahaan 

RH 



Merger 

 

 Merger yang berasal dari akar kata kerja 'to merge,' 

secaral luas dipahami sebagai proses penggabungan dua 

perusahaan atau lebih menjadi satu perusahaan. 

 

 Dengan ilustrasi sederhana dapat digambarkan bahwa 

merger terjadi apabila dua perusahaan bergabung dan 

salah satunya masih mempertahankan  identitasnya ( 

Perusahaan A+ PerusahaanB = Perusahaan A atau 

Perusahaan B). 

 



 Penggabungan adalah perbuatan hukum yang dilakukan 

oleh satu perseroan atau lebih untuk menggabungkan diri 

dengan perseroan lain yang telah ada yang mengakibatkan 

aktiva dan pasiva dari perseroan yang menggabungkan diri 

beralih karena hukum kepada perseroan yang menerima 

penggabungan. 



skema merger 

 

Perusahaan AA 

 

Perusahaan BB 

 

Perusahaan AA 
  



Bentuk penggabungan 

 

a. Merger horizontal (horizontal merger) 

 Suatu merger dikatakan sebagai merger 

horizontal apabila dilakukan antara perusahaan-

perusahaan yang sebelumnya melakukan 

kegiatan dalam satu lini bisnis yang 

sama/pesaing dalam suatu usaha. 

 



b. Merger vertikal (vertical merger) 

 Berbeda dari merger horizontal, merger vertikal terjadi 
antara perusahaan-perusahaan yang berbeda tingkat 
perasinya, misalnya salah satunya merupakan supplier bagi 
yang lain.  

 Dengan kata lain, merger vertikal adalah merger di antara 
perusahaan-perusahaan yang berada dalam hubungan 
pembeli-penjual (buyer-seller relationship). Merger yang 
terjadi antara suatu pabrik (manufacturer) dengan 
distributor suatu produk adalah contoh dari jenis merger 
ini, karena manufacturer merupakan supplier bagi 
distributor 



 Merger vertikal ini juga bisa dibedakan menjadi dua, yaitu - 
merger vertikal maju (forward vertical merger) dan  

 - merger vertikal mundur (backward vertical merger). 

 Forward  vertical merger dikatakan terjadi apabila suatu 
perusahaan membeli dan menggabungkan perusahaan lain 
yang merupakan distributornya, misalnya perusahaan 
otomotif yang membeli perusahaan distributornya.  

 Backward vertical merger terjadi dalam hal suatu 
perusahaan membeli dan menggabungkan perusahaan lain 
yang merupakan suppliernya. Perusahaan otomotif yang 
membeli perusahaan ban yang menjadi suppliernya 
merupakan contoh backward vertical merger.  



c,. Merger Konglomerat 

 Dilakukan oleh perusahaan yang tidak memiliki hubungan 

baik secara vertikal maupun horizontal. 

 



Tahapan Penggabungan 

a. Direksi Perseroan yang akan menggabungkan diri dan 

menerima Penggabungan menyusun rancangan Penggabungan. 

b. Rancangan Penggabungan setelah mendapat persetujuan 

Dewan Komisaris dari setiap Perseroan diajukan kepada RUPS 

masing-masing untuk mendapat persetujuan. 

 c. Bagi Perseroan tertentu yang akan melakukan Penggabungan 

selain berlaku ketentuan dalam Undang-Undang ini, perlu 

mendapat persetujuan terlebih dahulu dari instansi terkait 

sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan. 

d. Ketentuan tersebut diatas berlaku juga bagi Perseroan Terbuka 

sepanjang tidak diatur lain dalam peraturan perundang-

undangan di bidang pasar modal. 



Akibat Hukum merger 

a. aktiva dan pasiva Perseroan yang menggabungkan atau 

meleburkan diri beralih karena hukum kepada Perseroan 

yang menerima Penggabungan atau Perseroan hasil 

Peleburan; 

b. pemegang saham Perseroan yang menggabungkan atau 

meleburkan diri karena hukum menjadi pemegang saham 

Perseroan yang menerima Penggabungan atau Perseroan 

hasil Peleburan; dan 

c. Perseroan yang menggabungkan atau meleburkan diri 

berakhir karena hukum terhitung sejak tanggal  

Penggabungan atau Peleburan mulai berlaku. 

 



PELEBURAN 

 perbuatan hukum yang dilakukan oleh dua 

perseroan atau lebih untuk meleburkan diri 

dengan cara mendirikan satu perseroan baru 

yang karena hukum memperoleh aktiva dan 

pasiva dari perseroan yang meleburkan diri dan 

status perseroan yang meleburkan diri berakhir 

karena hukum. 

 



Skema konsolidasi statutori 
(konsolidasi) 

 

 
Perusahaan AA 

 
Perusahaan BB 

 
Perusahaan CC 



Tahapan Peleburan 

 Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 

123 mutatis mutandis berlaku bagi Perseroan 

yang akan meleburkan diri. 

 

Akibat Hukum 

 Intinya sama dengan akibat hukum 

penggabungan. 

 



Pengambil Alihan 

 perbuatan hukum yang dilakukan oleh badan 

hukum atau orang perorangan untuk 

mengambil alih saham perseroan yang 

mengakibatkan beralihnya pengendalian atas 

perseroan tersebut. 



Bentuk Pengambil Alihan  

Berdasarkan jenis usaha : 

a. Vertikal  

b. Horizontal 

c. Konglomerat 

 

Berdasarkan subjek yang melakukan   akuisisi 

a. Akuisisi eksternal 

b. Akuisisi internal 



Berdasarkan objek  

a. Pengambil alihan saham 

b. Pengambil alihan aset 

c. Kombinasi 

d. Pengambil alihan bertahap 

e. Pengambil alihan kegiatan usaha, kegiatan usaha, jaringan 

bisnis, HKI, dsb. 



Akuisisi Saham  

 

 Terjadi jika satu perusahaan mengakuisisi 
saham berhak suara dari perusahaan lain dan 
kedua perusahaan tetap beroperasi sebagai dua 
entitas yang terpisah, tetapi mempunyai 
hubungan istimewa (hubungan afiliasi).  

  

  



Skema akuisisi saham 

 

 
Perusahaan AA 

 
Perusahaan BB 

 
Perusahaan AA 

 
Perusahaan BB 



Akuisisi saham  

 Karena tidak ada perusahaan yang dilikuidasi, perusahaan 
pengakuisisi memperlakukan kepemilikannya di perusahaan 
yang diakuisisi sebagai investasi. Dalam akuisisi saham, 
perusahaan pengakuisisi tidak perlu mengakuisisi seluruh 
saham milik perusahaan yang diakuisisi untuk memperoleh 
kendali.  

 

 Hubungan yang timbul dari akuisisi saham disebut hubungan 
induk dan anak perusahaan. Induk perusahaan (parent 
company) adalah perusahaan yang mengendalikan perusahaan 
lain yang disebut sebagai perusahaan anak (subsidiary), biasanya 
melalui pemilikian mayoritas di saham biasa. 

 



Menentukan jenis Pengggabungan 

Usaha  
Perusahaan AA Berinvestasi pada Perusahaan BB 

Akuisisi Aktiva bersih Akuisisi saham 

Dicatat sebagai 

akuisisi saham dan 

Menimbulkan Anak 

Perusahaan  

Dicatat sebagai 

Merger atau 

konsolidasi 

Perusahaan yang 

diakuisisi dilikuidasi ? 

Ya 

Tidak 



Tahapan Pengambil Alihan 

 Diatur dalam Pasal 25 UUPT 



Pemisahan 

 perbuatan hukum yang dilakukan oleh perseroan untk 

memisahkan usaha yang mengakibatkan seluruh aktiva 

dan pasiva perseroan beralih karena hukum kepada 

dua perseroan atau lebih atau sebagian aktiva dan 

pasiva perseroan beralih kepada satu perseroan atau  

lebih. 



Penggolongan Pemisahan 

Dalam Pasal 135 UUPT menggolongkan pemisahan menjadi 
dua macam, yaitu : 

a. Pemisahan murni yaitu pemisahan yang mengakibatkan 
seluruh aktiva dan pasiva Perseroan beralih karena hukum 
kepada 2 (dua) Perseroan lain atau lebih yang menerima 
peralihan dan Perseroan yang melakukan pemisahan usaha 
tersebut berakhir karena hukum 

b. Pemisahan tidak murni yaitu pemisahan yang 
mengakibatkan  sebagian aktiva dan pasiva Perseroan 
beralih karena hukum kepada 1 (satu) Perseroan lain atau 
lebih yang menerima peralihan, dan Perseroan yang 
melakukan Pemisahan tersebut tetap ada. 


