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 Tujuan dalam Kerja Praktek ini yaitu untuk mengatasi permasalahan yang 

dihadapi oleh Kantor Notaris & PPAT Andreas Timothy, SH., M.Kn mengenai 

akusisi perseroan terbatas khususnya penanaman modal dalam negeri. 

Permasalahan yang ditemui yaitu investor-investor yang belum memahami dalam 

prosedur pelaksanaannya untuk mengakuisisi suatu perusahaan dimana 

perusahaan tersebut ingin membeli suatu perusahaan berikut dengan segala 

asetnya yang dapat terjadi karena beberapa faktor. Sehingga disusun suatu 

prosedur yang dapat mempermudah pelaksanaan tersebut. 

 Metode yang digunakan oleh Penulis dalam pelaksanaan Kerja Praktek ini 

terbagi dalam 3 (tiga) tahap. Tahap pertama dimana tentunya Penulis meminta 

izin terlebih dahulu untuk melakukan penelitian di Kantor Notaris & PPAT 

Andreas Timothy, SH., M.Kn kemudian mencari permasalahan yang sedang 

dihadapi dan mengumpulkan data-data yang diperlukan baik melalui observasi 

ataupun wawancara setelah itu mengolah data-data tersebut. Kemudian dalam 

tahap pelaksanaan dimana Penulis merancang suatu prosedur dalam mengakuisisi 

suatu perusahaan penanaman modal dalam negeri dan pembahasan permasalahan-

permasalahan yang akan ditemui, langkah-langkah pelaksanaan yang akan 

membantu baik karyawan dari Kantor Notaris & PPAT Andreas Timothy, SH., 

M.Kn serta para investor. Setelah prosedur telah selesai dibuat, Penulis membuat 

prosedur tersebut dalam bentuk suatu Laporan yang kemudian akan dilakukan 

penilaian oleh tempat penulis melakukan penelitian dan dosen pembimbing.  

 Luaran proyek yang dihasilkan dalam kerja praktek ini diharapkan dapat 

memberikan manfaat dan kemudahan kepada kantor Notaris & PPAT di mana 

Penulis melakukan kerja praktek, yaitu menyusun Prosedur Akuisisi Perseroan 

Terbatas pada Penanaman Modal Dalam Negeri di Kota Batam. 
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