
http://www.free-powerpoint-templates-design.com 

MERGER, KONSOLIDASI, AKUISISI & SEPARASI 

http://www.free-powerpoint-templates-design.com/
http://www.free-powerpoint-templates-design.com/
http://www.free-powerpoint-templates-design.com/
http://www.free-powerpoint-templates-design.com/
http://www.free-powerpoint-templates-design.com/
http://www.free-powerpoint-templates-design.com/
http://www.free-powerpoint-templates-design.com/
http://www.free-powerpoint-templates-design.com/


Tujuan Merger, Konsolidasi, Akuisisi & Pemisahan 
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Merger dan Konsolidasi 

Dalam merger dan konsolidasi , yang terjadi  

adalah suatu prusahaan mengambil alih semua 

aktiva maupun pasiva.      

Merger dan konsolidasi diatur dalam 

Pasal 107 UU No. 1 Tahun 1995 Ayat 

1,2,3.      

Jika perusahaan ingin melakukan merger atau 

konsolidasi maka harus dituangkan di “rancangan 

penggabungan” atau “rangcangan perleburan” yang 

disusun oleh direksi    



Akuisisi 

Akuisisi telah dituangkan 

dalam UU No. 1 Tahun 1995      

Akuisisi  diatur dalam Pasal 103 

UU No. 1 Tahun 1995 Ayat 1,2      

Rencana pengambilalihan harus 

memuat bebrapa hal 



Aspek Yuridis Akuisisi 

Perusahaan pengakuisisi menerima hak milik 

atas saham perusahan terakuisisi, sedangkan 

perushaan terakuisisi menerima penyerahan 

hak atas sejumalah uang harga saham 

tersebut. Apabila saham atas nama, 

penyerahan dilakukan dengan cessle (hak 

tagih) Pasal 613 KUH Perdata 

 

Akuisisi dapat dilakukan secara internal dan 

eksternal. 



PT BUMI didenda 25 Miliar 

tirto.id - Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) menyatakan salah satu anak usaha P

T Bumi Resources, PT Citra Prima Sejati terlambat melaporkan akuisisi. KPPU menyatakan 

keterlambatan ini akan segera disidangkan bersama 11 perkara lainnya pekan depan den

gan denda maksimal Rp25 miliar. 
 

Sesuai Pasal 29 UU 5/1999, penggabungan atau peleburan badan usaha harus dilaporka

n selambat-lambatnya 30 hari kepada KPPU. Hal ini berlaku bila aset dan penjualannya m

asing-masing melebihi nilai Rp2,5 triliun dan Rp5 triliun serta tidak terafiliasi. 

 

Ketentuan ini berlaku bagi perusahaan privat sekaligus terbuka (TBK). Bedanya badan us

aha privat perhitungan 30 hari dilakukan usai mendaftarkan AD/ART perusahaan kepada 

kemenkumham. Lalu Bagi perusahaan TBK usai memberitahu Otoritas Jasa Keuangan (OJ

K). 
 

 

 



Dalam temuannya, KPPU mendapati ada 12 perkara termasuk milik PT Citra Prima Sejati. 

Menurut KPPU selain mengakuisisi PT Buana Minera Harvest, perusahaan itu juga meng

akuisisi dua perusahaan lainnya sehingga total transaksi mencapai tiga buah. 

 

"Misal PT Buana Minera Harvest oleh PT Citra Prima Sejati. Tanggal transaksinya 28 Nove

mber 2013, terlambat lima tahun lima bulan. Ini Holding company-nya PT Bumi Resource

s," ucap Direktur Penindakan KPPU, Muhammad Hadi Susanto kepada wartawan saat dit

emui di Kantor KPPU pada Senin (12/8/2019). 
 

 


