


KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

REPUBLIK INDONESIA

JURNAL PERSAINGAN USAHA

(1/2009)

Penanggung Jawab: Ahmad Junaidi, Redaktur: Helli Nurcahyo, Editor/Penyunting: Deswin 
Nur, Redaktur Pelaksana: Zaki Zein Badroen, Redaksi: Retno Wiranti, Ika Sarastri, Santy 

Evita Irianty, Fintri Hapsari, Yudanov Bramantyo.



“Semua pendapat atau pandangan dalam setiap tulisan ini 
merupakan tanggung jawab pribadi penulis dan bukan 

merupakan pandangan atau pendapat Komisi Pengawas 
Persaingan Usaha (KPPU), Anggota Komisi ataupun 

Sekretariat KPPU”.



SAMBUTAN KETUA KPPU

KPPU sebagai komisi negara yang dibentuk untuk mengawasi 

pelaksanaan UU No. 5/1999 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek 

Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (UU No. 5/1999), melalui 

instrumen tugas dan kewenangannya melakukan penegakan hukum 

persaingan usaha, penyampaian saran dan pertimbangan, dan  

advokasi persaingan usaha yang bertujuan untuk meningkatkan 

kesejahteraan rakyat (welfare improvement).

KPPU melalui UU No. 5/1999 juga berperan untuk meningkatkan 

kesadaran masyarakat dan pengambil keputusan serta mengubah 

perilaku pelaku usaha dalam rangka mewujudkan iklim persaingan 

usaha yang sehat. Sehingga dunia usaha akan terhindar dari perilaku 

praktek monopoli yang menyebabkan rendahnya pasokan dan semakin 

tingginya harga, yang juga berarti menghilangkan kesempatan 

kesejahteraan (opportunity) yang seharusnya dinikmati masyarakat.

Oleh karena itulah, KPPU amat berkepentingan atas terjadinya 

penurunan harga dan tarif di sejumlah sektor, kelancaran pasokan dan 

distribusi, peningkatan kualitas layanan publik, serta pengadaan 

barang dan jasa serta pemberian lisensi usaha yang semakin 

transparan dan kompetitif. 

Dampak UU No. 5/1999 sangat dirasakan oleh masyarakat, sebagai 

contohnya adalah pada Putusan KPPU mengenai Kartel SMS. Putusan 

tersebut berhasil menghentikan kerugian konsumen yang 

t e r a k u m u l a s i  s e l a m a  4  t a h u n  ( 2 0 0 4 – 2 0 0 8 )  s e b e s a r  

Rp.2.827.700.000.000,00 (Rp. 2,8 Triliun). Dampaknya pada tahun 

2008, masyarakat dapat menikmati manfaat adanya income savings 

yang dapat mencapai nilai 2 triliun rupiah pada tahun 2008 sebagai 

akibat penurunan tarif sms sebesar 40-60% yang dipicu oleh putusan 

tersebut. Di samping itu, sebagai bagian dari sanksi denda dan ganti 

rugi dalam rangka penegakan hukum, terdapat potensi pendapatan 

negara sebesar Rp. 1.000.500.624.077,-  sementara anggaran APBN 

yang terpakai adalah sebesar Rp. 139 Miliar.



Terkait dengan upaya peningkatan kesadaran masyarakat terhadap 

budaya persaingan usaha yang sehat ini, KPPU mengeluarkan Jurnal 

Persaingan Usaha yang merupakan kompilasi pemikiran dan 

pengalaman Staf Sekretariat KPPU dalam keseharian menangani 

perkara dan mengkaji regulasi persaingan usaha, sehingga dapat 

dipastikan bahwa tulisan yang muncul tidak sekedar bergerak di level 

teori namun memiliki daya aplikasi.

Dalam kerangka mewujudkan KPPU sebagai center of knowledge 

hukum persaingan usaha, saya menyambut gembira penerbitan jurnal 

ini sebagai aksentuasi gagasan dan implementasi hukum persaingan 

usaha. Diharapkan jurnal ini dapat menjadi instrumen penyadaran 

publik tentang pentingnya hukum persaingan usaha yang sehat serta 

perubahan kebijakan pemerintah pada masa mendatang.

                 Ketua KPPU

   Benny Pasaribu, Ph.D



EDITORIAL

Dunia persaingan usaha adalah dunia yang kompleks dan mencakup 

berbagai sektor kehidupan, termasuk sektor-sektor vital yang 

bersentuhan langsung dengan kehidupan masyarakat. Oleh karena 

itulah, budaya persaingan usaha yang sehat sangat diperlukan untuk 

dapat mencegah terjadinya praktek persaingan usaha yang 

merugikan masyarakat.

Dalam upaya penanaman budaya inilah, KPPU menerbitkan edisi 

perdana Jurnal Persaingan Usaha yang berisi buah pemikiran para Staf 

Sekretariat KPPU. Buah pemikiran tersebut disajikan secara ilmiah 

dan didasarkan pada analisa mendalam terhadap faktor sebab akibat 

dari segala isu persaingan usaha yang terangkum didalamnya.   

Salah satunya adalah mengenai pengelolaan taksi bandara di 

Indonesia, yang seringkali dikeluhkan oleh konsumen. Taksi bandara 

tersebut dalam operasionalnya diberikan kebebasan untuk 

mengangkut penumpang dari dan ke bandara. Namun pada saat 

mengantarkan penumpang, seringkali taksi yang telah dilengkapi oleh 

argometer tersebut, justru tidak menggunakan argometernya dan 

mengenakan tarif yang tidak wajar. Dalam hal ini, KPPU selaku 

otoritas pengawas persaingan usaha di Indonesia, melakukan 

penelaahan dan analisa lapangan terkait praktek yang merugikan 

masyarakat tersebut. 

Jurnal ini juga membahas tentang kartel, yang dipicu oleh perusahaan-

perusahaan yang ingin meningkatkan posisi bersaing tanpa 

menimbulkan konfrontasi dengan para pesaingnya. Pelaku usaha 

tersebut berupaya untuk melakukan afiliasi dengan pelaku usaha lain 

dalam industri yang bersangkutan, oleh karena itulah muncul istilah 

asosiasi. Pada dasarnya upaya-upaya untuk meredam konfrontasi di 

antara para pelaku usaha dapat dilakukan dengan tetap 

memperhatikan prinsip-prinsip persaingan usaha yang sehat. Namun 

pelaku usaha yang tergabung dalam sebuah asosiasi dapat 

memunculkan suatu kondisi oligopoli, yang kemudian diperparah 

dengan adanya kesepakatan harga atau tarif yang tidak wajar.

KPPU memahami bahwa seringkali praktek-praktek persaingan usaha 

yang tidak sehat justru terjadi karena ketidaktahuan para pelaku 

usaha akan adanya larangan terhadap suatu tindakan. Itu sebabnya, 

melalui Jurnal ini diharapkan para stakeholders KPPU lebih terbuka



wawasannya dan tidak lagi menganggap hukum persaingan usaha 

sebagai sebuah kekangan, melainkan jalan terang, agar dunia 

persaingan usaha yang sehat dapat tercipta dan menguntungkan 

semua pihak. 

Pemimpin Redaksi
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Abstrak

Pengelolaan taksi Bandara di Indonesia pada saat ini dikeluhkan oleh konsumen taksi. Hal ini 

dikarenakan mahalnya biaya taksi dari bandara menuju tempat yang ingin dituju oleh 

konsumen. Maka Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) sebagai lembaga independen 

yang bertugas mengawasi persaingan usaha di Indonesia, melakukan penelitian terhadap 

mahalnya ongkos taksi yang harus dibayarkan oleh konsumen.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan melakukan survey terhadap pelaku 

usaha taksi, koperasi taksi, pengelola wilayah taksi dan konsumen taksi di Batam. Penelitian ini 

dianalisis melalui pendekatan terhadap Undang-undang nomor 5 Tahun 1999 dengan analisis 

ekonomi untuk melihat pengaruh penetapan tarif taksi terhadap surplus produsen dan surplus 

konsumen.

Penelitian ini menghasilkan suatu indikasi adanya praktek monopoli dan penguasaan pasar oleh 

pelaku usaha di Bandara Hang Nadim. Kemudian adanya pelanggaran yang dilakukan oleh 

pelaku usaha taksi yang bertentang dengan peraturan yang berlaku di daerah Batam. 

I. Pendahuluan

1.   Latar Belakang

Bandara merupakan tempat yang menjadi sarana dan prasarana untuk memudahkan dan 

melancarkan arus angkutan penumpang dan barang sejak dari kedatangan sampai 

meninggalkan bandara. Hal ini menjadikan bandara sebagai tempat yang penting dan strategis, 

yang dapat menunjang serta meningkatkan perekonomian di suatu wilayah tertentu. Orang-

perorangan yang lalu-lalang melalui bandara memiliki kepentingan yang berbeda, dengan latar 

belakang yang berbeda pula. Untuk itu, sebagai badan usaha yang bergerak dibidang jasa, setiap 

bandara dituntut untuk dapat memberikan jasa pelayanan kepada penumpang yang akan 

melanjutkan perjalanan dengan menggunakan jasa angkutan umum darat. Salah satu bentuk 

pelayanan yang disediakan oleh pihak pengelola bandara adalah kenyamanan dalam 

penggunaan jasa pelayanan taksi. 

Seiring dengan semakin murahnya tarif penerbangan di Indonesia, mengakibatkan jumlah 

penumpang yang lalu lalang melalui bandara juga semakin bertambah. Pertambahan ini 

tentunya juga mengakibatkan jumlah pengguna jasa angkutan darat dari dan menuju bandara 

juga mengalami peningkatan dan tentunya hal ini diikuti pula oleh adanya peningkatan 

kebutuhan pengguna jasa angkutan umum darat. Hal inilah yang memicu hadirnya badan usaha 

atau koperasi yang mengelola jasa angkutan umum darat dari dan menuju bandara seperti taksi 

dan bis. 

Adanya taksi bandara sebagai salah satu jasa pelayanan penunjang kegiatan penerbangan 

merupakan salah satu bentuk kegiatan yang dikelola PT Angkasa Pura selaku pengelola 

bandara sebagai suatu kegiatan komersial. Kewenangan PT Angkasa Pura untuk mengelola 

bandar udara dan jasa-jasa penunjangnya tersirat dalam Pasal 31 UU No. 15 Tahun 1992 

tentang Penerbangan, yang menyatakan bahwa penyelenggaraan bandar udara untuk umum 

dan navigasi penerbangan dilakukan oleh Pemerintah dan pelaksanaannya dapat dilimpahkan 

kepada Badan Usaha Milik Negara yang didirikan untuk maksud tersebut berdasarkan 

peraturan perundang-undangan yang berlaku.
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Taksi bandara tersebut dalam operasionalnya diberikan kebebasan untuk mengangkut 

penumpang dari dan ke bandara. Dan pada saat mengantarkan penumpang, meskipun setiap 

armada taksi bandara telah dilengkapi oleh mesin argometer, pada prakteknya sewaktu 

mengantar penumpang dari bandara, argometer tersebut tidak dipergunakan (dimatikan). 

Biasanya tarif telah ditetapkan oleh koperasi taksi bandara, dimana besarnya tarif tergantung 

dari lokasi trip. Tarif yang diterapkan ini cenderung merugikan penumpang karena besarnya 

tarif tersebut jauh di atas tarif bila argometer digunakan. Bukan hanya adanya penetapan tarif 

yang dianggap terlalu tinggi dan merugikan penumpang namun penumpang juga sering 

mengeluhkan tarif yang tinggi tersebut tidak diimbangi oleh armada yang layak.

Selain itu, hampir seluruh bandar udara di Indonesia tidak menyediakan jasa angkutan lain dari 

bandara udara ke satu wilayah yang dituju. Taksi merupakan satu-satunya angkutan umum 

yang ada sehingga penumpang tidak memiliki pilihan angkutan lain. 

Namun tidak semua bandara di Indonesia memberlakukan kebijakan ini. Untuk wilayah bandar 

udara Soekarno-Hatta, tidak hanya taksi yang beroperasional di wilayah ini, namun juga 

terdapat bis DAMRI yang digunakan untuk mengangkut penumpang dari dan ke bandara 

Soekarno-Hatta, dengan cakupan wilayah operasional meliputi jabodetabek. Kemudian, 

berdasarkan hasil kajian yang dilakukan Direktorat Kebijakan Persaingan, di tahun 2003 

tercatat 1550 armada beroperasi di wilayah Bandara Soekarno-Hatta dengan jumlah 

pengemudi sebesar 2400 orang. 

Karena tidak adanya pilihan lain dalam menggunakan jasa pelayanan taksi di bandara, mau 

tidak mau penumpang yang baru datang harus menggunakan jasa layanan yang ada meskipun 

taksi tersebut tidak mengoperasionalkan argometer dan tarif yang ditetapkan jauh di atas tarif 

bila menggunakan argometer. Keadaan ini tentu saja akan sangat merugikan penumpang 

karena mereka harus membayar lebih mahal untuk jasa layanan yang seharusnya ada 

substitusinya. Selain itu, hal ini juga merugikan kompetitor lain, karena pengemudi taksi dari 

armada lain tidak mendapat kesempatan mengambil penumpang dari bandara

2. Perumusan Masalah

Berdasarkan apa yang telah diuraikan di atas, maka dapat dirumuskan beberapa masalah, yakni 

sebagai berikut :

a. Apakah pelayanan taksi bandara yang hanya dikelola oleh satu pelaku usaha dapat dikatakan 

melakukan praktek monopoli, sehingga dapat diduga melanggar UU No.5 Tahun 1999 

tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat? 

b. Apakah penetapan tarif oleh pelaku usaha taksi dalam menjalankan kegiatan usahanya dapat 

diduga telah melanggar UU No.5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan 

Persaingan Usaha Tidak Sehat?   

3. Tujuan dan Manfaat Penelitian/Penulisan

Tujuan dan manfaat dilakukannya penelitian/penulisan ini, adalah sebagai berikut : 

Mengetahui perilaku pelaku usaha taksi bandara dalam menjalankan kegiatan operasionalnya, 

apakah telah melanggar UU No.5 Tahun 1999
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4. Sistematika Penulisan

Penulisan akan dibagi menjadi beberapa bagian, yakni sebagai berikut :

a. BAB I   Pendahuluan

Bab ini akan menguraikan tentang latar belakang permasalahan, perumusan masalah, tujuan 

dan manfaat penulisan, dan sistematika penulisan.

b. BAB II  Tinjauan Pustaka

Bab ini akan menguraikan beberapa tinjauan berdasarkan dari kepustakaan yang ada, terkait 

dengan perumusan masalah, misal Undang-undang, Peraturan Pemerintah, dan lain-lain. 

c.   BAB III Pembahasan

Bab ini akan menguraikan tentang pembahasan studi kasus yang diambil oleh Penulis, yakni 

pengelolaan pelayanan taksi di Bandara Hang Nadim Batam. Disamping itu, Penulis juga akan 

memberikan beberapa analisis terkait dengan perumusan masalah. 

d. BAB IV  Kesimpulan dan Saran

Bab ini akan menguraikan tentang jawaban dari perumusan masalah yang didasarkan atas hasil 

analisis berupa abstraksi. Serta saran atas penyelesaian masalah dari perumusan masalah 

tersebut. 

II. Tinjauan Pustaka

1. Pengertian Taksi

Taksi adalah angkutan umum yang menggunakan  untuk mengangkut penumpangnya. 

Taksi umumnya menggunakan mobil jenis , namun di beberapa negara ada pula taksi jenis

 yang dapat mengangkut lebih banyak penumpang atau muatan. Tarif taksi dihitung melalui 

dua cara:

?Menggunakan argometer - dihitung secara otomatis tergantung jumlah jarak yang 

ditempuh

?Berdasarkan kesepakatan - penumpang dan pengemudi menyepakati tarif sebelum (kadang 

bisa juga sesudah) perjalanan.

Perbedaan utama antara taksi dengan angkutan umum darat yang modern lainnya seperti 

terletak pada jumlah penumpangnya. Menggunakan mobil, taksi hanya dapat memuat sekitar 4 

penumpang di dalamnya, dan penumpangnya tersebut biasanya berada dalam satu kelompok. 

(www.wikipedia.org)

2. Monopoli

Monopoli adalah suatu pasar dimana hanya ada satu orang penjual dan perusahaan monopoli 

bisa menentukan harga produknya sendiri (Price Maker). Monopoli sangat berbeda dengan 

perusahaan kompetitif dimana adanya penambahan produksi akan mendatangkan pendapatan 

yang sama dengan harga pasar. Perusahaan monopoli akan mengetahui setiap produk yang

mobil

sedan  
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mereka jual akan mendatangkan pendapatan bersih yanglebih kecil daripada harga pasar. Hal 

ini dikarenakan dengan adanya penambahan output yang dijual hanya akan menyebabkan  

penurunan harga, pendapatan marginal dari penambahan barang yang dijual akan berkurang.

Dalam gambar di bawah ini akan dijelaskan bagaimana jika suatu perusahaan kompetitif 

berubah menjadi perusahaan monopoli dimana hanya ada satu perusahaan. 

Sumber : Pyndick, Robert S., 1999, Jakarta. Mikroekonomi.Fourth Edition. Prenhalindo

Diketahui bahwa slope kurva permintaan monopoli miring ke kanan bawah, setiap adanya 

peningkatan produksi akan menyebabkan penurunan harga. Setiap monopoli menjual Q  unit 1

dengan harga P  akan kita jumpai dengan peningkatan penjualan menjadi Q akan menyebabkan 1

penurunan harga dari P ke P. Perusahaan monopoli tidak bisa mengenakan konsumen Q dengan 

harga yang lebih tinggi dan konsumen Q-Q dengan harga yang lebih rendah untuk komoditi 

yang sama. Kesimpulannya, dengan peningkatan total output monopoli akan menurunkan 

harga pasar. 

3.   Surplus Konsumen

Surplus konsumen adalah perbedaan antara berapa yang bersedia dibayar oleh konsumen untuk 

sebuah barang dan berapa yang sebenarnya dibayar konsumen apabila membeli suatu barang. 

Surplus konsumen mengukur betapa lebih nyamannya setiap individu agregat jika dapat 

membeli barang di pasar. Karena konsumen yang berbeda-beda menilai konsumsi barang 

tertentu secara berbeda-beda, jumlah maksimum yang bersedia mereka bayarkan untuk barang 

tersebut juga berbeda. Dalam suatu kurva, apabila kurva permintaan buka garis lurus, surplus 

konsumen diukur oleh daerah di bawah kurva permintaan dan diatas garis harga. Untuk 

menghitung agregat surplus konsumen dalam pasar, kita temukan dari daerah di bawah kurva 

permintaan pasar dan diatas garis harga.

1.  Pyndick, Robert S., 1999, Jakarta. Mikroekonomi.Fourth Edition. Prenhalindo. 
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Sumber : Pyndick, Robert S., 1999, Jakarta. Mikroekonomi.Fourth Edition. Prenhalindo

Surplus konsumen merupakan aplikasi penting dalam ilmu ekonomi. Apabila dijumlahkan dari 

antara banyak orang, surplus konsumen mengukur agregat manfaat yang diperoleh konsumen 

dengan membeli barang di pasar. Apabila kita mengkombinasikan surplus konsumen dengan 

agregat laba yang diperoleh produsen, kita dapat menilai biaya dan keuntungan dari struktur 

pasar dan dari kebijakan umum yang mengubah perilaku konsumen dan perusahaan dalam 

pasar itu. 

4.  Surplus Produsen

Surplus produser adalah jumlah semua unit yang diproduksi dari selisih antara harga pasar 

barang dan biaya produksi marjinal. Jika biaya marjinal meningkat, harga produk tersebut lebih 

tinggi dari biaya marginal setiap unit yang diproduksi kecuali yan terakhir. Sama halnya dengan 

surplus konsumen yang mengukur daerah dibawah kurva permintaan individu dan di atas harga 

pasar produk, surplus produksi mengukur daerah di atas kurva penawaran produsen dan 

dibawah harga pasar.

Sumber : Pyndick, Robert S., 1999, Jakarta. Mikroekonomi.Fourth Edition. Prenhalindo
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Gambar di atas menggambarkan surplus jangka pendek produsen untuk suatu perusahaan. 

Output yang memaksimalkan laba adalah Q’ dengan P=MC. Surplus produsen dinyatakan oleh 

daerah dibawah kurva permintaan horizontal perusahaan dan diatas kurva biaya marjinal dari 

output nol ke output Q’ yang memaksimalkan laba. Surplus produsen dapat dirumuskan sebagai 

selisih antara penerimaan perusahaan dan biaya variabel total.  Dari gambar diatas, dapat dilihat 

dari luas daerah QABQ’ dikurangi ADCQ’.

Surplus produsen sama dengan penerimaan bersih dari biaya variabel, sedangkan laba sama 

dengan penerimaan netto dari semua biaya, baik variabel maupun tetap. Jadi, bila biaya tetap 

positif dalam jangka pendek, maka surplus produsen lebih besar dari pada laba atau keuntungan. 

Surplus Produsen = PS = R – VC

Laba = p = R – VC – FC

Suatu perusahaan dapat menikmati  surplus produsennya tergantung dari biaya produksinya. 

Perusahaan dengan biaya yang lebih tinggi, surplus produsennya lebih sedikit, sedangkan 

dengan biaya yang lebih rendah, surplus produsen akan lebih banyak. 

2.   Pelayanan Taksi di Bandara Hang Nadim

Dalam melakukan penelitian di bandara Hang Nadim, dimana menemui Koperasi Karyawan 

Otorita Batam sebagai pengelola usaha pertaksian di bandara Hang Nadim.

Dalam pertemuan tersebut, telah mendapatkan informasi bahwa jasa pelayanan pertaksian di 

bandara Hang Nadim hanya dilaksanakan oleh Airport Taxi, sementara itu jika ada taksi lain 

yang akan melaksanakan kegiatan usaha pertaksian di bandara Hang Nadim harus mengganti 

cat mobil taksi mereka sehingga seragam dengan taksi bandara.

III. Pembahasan Hasil Penelitian

1.   Latar Belakang Bandara Hang Nadim

Bandar udara Hang Nadim adalah Bandar Udara Internasional yang berada di Pulau Batam, 

propinsi Kepulauan Riau.  Dengan letak koordinatnya adalah 01° 07' 07" LU 104° 06' 50" BT. 

Dengan landas pacu sepanjang 4.025 meter dengan lebar 45 meter, arah navigasi (nomor 

runway) 04 dan 22. Sehingga sudah bisa didarati oleh pesawat berbadan lebar seperti boeing 

747 dan sejenisnya.

Dibangun oleh Badan Pengembangan Otorita Batam dari tahun 1990 sampai dengan tahun 

1995. Dan resmi menjadi Bandar Udara Internasional pada tahun 2000.

Sedangkan untuk penerbangan ke luar negeri sementara ini melayani Penerbangan Haji untuk 

kloter dari Batam sendiri maupun kloter dari daerah lain. Serta melayani penerbangan transit 

internasional Batam-Penang.

Lokasi Bandar Udara berjarak kurang lebih 7 KM dari pusat kota. Transportasi dilayani 

menggunakan taxi dan juga angkutan umum lainnya.

Dari Bandara Sukarno Hatta Jakarta menuju Bandara Hang Nadim memerlukan waktu terbang 

1 jam 20 menit menggunakan pesawat Boeing 737 dan sejenisnya.
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Bahwa taksi di bandara Hang Nadim pernah diberlakukan tarif dengan argometer, akan tetapi 

hal tersebut di protes oleh para pengemudi taksi dengan alasan bahwa jika diberlakukan 

argometer maka mereka akan mengalami kerugian.

Dari pihak Otorita Batam tidak dapat memaksakan hal tersebut, oleh karena itu Otorita Batam 

membiarkan para pengemudi taksi untuk tetap menetapkan tarif tanpa menggunakan 

argometer, hal tersebut dikarenakan dengan alasan ekonomis bagi para pengemudi taksi. Tarif 

taksi yang ditetapkan oleh Koperasi Karyawan Otorita Batam selaku pengelola jasa pertaksian 

di Bandara Hang Nadim. 
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DAFTAR TABEL HARGA

KOPKAR OTORITA BATAM

BADAN HUKUM : NO. 42/BH/PAD/KBK.4.7.III

Sumber : Daftar Tarif Taksi Bandara Hang Nadim Batam
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Dari No. TUJUAN TARIF DARI No. TUJUAN TARIF 

BANDAR
A 

01.
02.
03.
04.
05.
06.
07.
08.
09.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.

BARELANG JT VI
BARELANG JT I
BATU AJI KAV 
LAMA
BATU AJI 
PERUMNAS
BATU AJI 
PUSKOPKAR
BATU MERAH 
BENGKONG 
LAUT
BENGKONG 
KOLAM
BENGKONG 
INDAH
BATU AMPAR
BENGKONG 
SEKEN
BATAM CENTRE
BALOI INDAH
BALOI MAS 
BATU BATAM 
BATAM CENTRE 
PERUM 
GENTA/MKGR
JODOH
KABIL
LEGENDA 
MARINA 
MK. KUNING
NAGOYA 
LONGSA 
PIR
PENUIN 
PEL. BATAM 
CENTRE
PEL. HARBOUR 
BAY
PUNGUR
PELITA
SAGULUNG 
PELABUHAN 
SEKUPANG
SRI HARAPAN
SRI PANAS 
SUKAJADI 
PERUM 
TJ. UNCANG 
TJ. RIAU 
TJ. UMA 

230.000
110.000
85.000
85.000
80.000
80.000
80.000
80.000
75.000
75.000
70.000
70.000
70.000
65.000
65.000
70.000
80.000
75.000
60.000
60.000
95.000
65.000
70.000
65.000
85.000
70.000
70.000
80.000
65.000
70.000
100.000
90.000
85.000
70.000
65.000
110.000
90.000
80.000
85.000
85.000
75.000
80.000

M K .  
Kuning

NAGOYA

SEKUPAN
G

01.
02.
03.
04.
05.
06.
07.
08.
09.
10.
11.
12.
13.

01.
02.
03.
04.
05.
06.
07.
08.
09.
10.
11.
12.
13.
14.

01.
02.
03.
04.
05.
06.
07.
08.
09.
10
11

B A T U  
MERAH
BENGKONG
BATU 
AMPAR
BATU AJI 
B A T A M  
CENTRE
MARINA 
CITY
NONGSA
NAGOYA
PUNGGUR
SEKUPANG
TJ. 
UNCANG
TIBAN
TJ. PIAYU

NONGSA
TJ. 
UNCANG
PUNGGUR
MARINA 
CITY
BATU AJI
SEKUPANG
TJ. PIAYU
MUKA 
KUNING
TIBAN
TJ. 
SINGKUAN
G
BENGKONG
BATAM 
CENTRE
BATU 
AMPAR
B A T U  
MERAH

NONGSA
KABIL

55.000
50.000
50.000
35.000
40.000
50.000
60.000
40.000
50.000
55.000
55.000
45.000
35.000

60.000
65.000
50.000
60.000
50.000
45.000
50.000
45.000
40.000
40.000
35.000
35.000
30.000
35.000

80.000
75.000
75.000
60.000
55.000
60.000
50.000
45.000
45.000
45.000
45.000



3.   Dinas Perhubungan Batam

Pertama kali saya telah melakukan klarifikasi dengan Bapak Bambang Sikirwan, selaku Kasie 

Angkutan Umum Dinas Perhubungan Batam.

Dalam pertemuan tersebut, saya telah mendapatkan informasi bahwa angkutan umum di Batam 

pertama kali berawal dari perorangan yang kemudian membentuk suatu koperasi untuk 

memfasilitasi dari usaha perorangan tersebut.

Setelah membentuk koperasi, kemudian koperasi taksi tersebut meminta perijinan berkaitan 

dengan pelayanan taksi di Batam kepada Dinas Perhubungan Batam, akan tetapi koperasi 

tersebut hingga sekarang belum mampu mengatur anggotanya yang melanggar kebijakan dari 

pemerintah Batam, karena kegiatan usaha tersebut dilaksanakan perorangan.

Dari hal tersebut Dinas Perhubungan Batam mempunyai rencana kedepannya untuk mengatur 

angkutan umum, khususnya pertaksian, yang ada di Batam supaya lebih teratur. Karena 

menurut Dishub Batam pertaksian di Batam masih dimonopoli oleh koperasi.

Seperti halnya di bandara Hang Nadim, kegiatan usaha pertaksian dikuasai oleh Koperasi 

Karyawan Otorita Batam. Dishub berkeinginan untuk membuka persaingan supaya jasa 

pelayanan transportasi tidak dimonopoli oleh Koperasi karyawan Otorita Batam.

Bapak Bambang juga mengatakan bahwa sudah ada beberapa investor (lokal, Damri) yang 

bersedia untuk menginvestasi berkaitan dengan jasa angkutan umum di bandara Hang Nadim.

Dishub juga mengatakan bahwa tarif taksi di Batam ditentukan oleh Rapat Anggota dari 

masing-masing Koperasi, serta tidak ada kebijakan dari pemerintah yang terkait dengan 

pembagian wilayah dari jasa pelayanan pertaksian di Batam.  

4. Analisis 

4.1. Struktur Pasar

4.1.1. Pasar Bersangkutan

Berdasarkan Pasal 1 angka 10 UU No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan 

Persaingan Usaha Tidak Sehat adalah sebagai berikut: 

“Pasar bersangkutan adalah pasar yang berkaitan dengan jangkauan atau daerah pemasaran 

tertentu oleh pelaku usaha atas barang dan atau jasa yang sama atau sejenis atau substitusi dari 

barang dan atau jasa tersebut”.

Dalam hal ini, pasar bersangkutannya adalah angkutan penumpang umum jenis taksi di 

Bandara Hang Nadim Batam. 

4.1.2. Berkaitan Praktek Monopoli oleh Koperasi Karyawan Otorita Batam Selaku 

Pelaku Usaha Taksi di Bandara Hang Nadim 

Bahwa dengan adanya Koperasi Karyawan Otorita Batam (“Koperasi Otorita Batam”) sebagai 

pelaku usaha tunggal pertaksian di Bandara Hang Nadim, maka Koperasi Otorita Batam telah 

memonopoli tempat tersebut. Hal tersebut dapat dilakukan karena Koperasi Otorita Batam 

tersebut telah melakukan kegiatan operasional di Bandara Hang Nadim dalam waktu yang
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cukup lama. Apabila dilihat dari fakta di lapangan Koperasi Otorita Batam tersebut telah 

menguasai  pangsa pasar pertaksian sebanyak 100% (seratus persen) di Bandara Hang Nadim. 

Selain itu, konsumen juga tidak mempunyai alternatif dalam hal memilih angkutan umum yang 

akan digunakan pada Bandara Hang Nadim. Dengan adanya hak monopoli tersebut, maka 

konsumen terpaksa untuk menggunakan taksi sebagai angkutan umumnya dimana tarif taksi 

tersebut sangat mahal.

Sebagaimana diketahui Koperasi Otorita Batam dalam menjalankan kegiatan operasionalnya 

tidak menggunakan argometer sedangkan tarif taksi ditentukan berdasarkan kesepakatan dari 

para anggota Koperasi Otorita Batam tersebut. Sementara itu, apabila dilihat berdasarkan 

Keputusan Walikota Batam Nomor KPTS.228/HK/IX/2001 tentang Penyelenggaraan 

Angkutan Orang dengan Kendaraan Umum di Jalan Kota Batam (”Keputusan Walikota Batam 

Tahun 2001”),  mengatur hal-hal sebagai berikut :

a. Wilayah operasi taksi meliputi kota Batam dan terbuka bagi semua taksi sehingga 

tidak dibenarkan suatu perusahaan atau koperasi taksi tertentu untuk memonopoli 

wilayah atau tempat-tempat antrian taksi tertentu;

b. Perusahaan atau koperasi taksi harus melengkapi armada taksinya dengan argometer, 

logo dan nama perusahaan atau koperasi.

Selain itu, berdasarkan Keputusan Walikota Batam Nomor : KPTS.184/HK/X/2005 tentang 

Angkutan Penumpang Umum Kota Batam Tahun 2005 (“Keputusan Walikota Batam Tahun 

2005”), memutuskan antara lain :

Khusus untuk tarif angkutan umum untuk jenis taksi, wajib menggunakan Argometer yang 

telah disegel oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Batam, dan perincian tarif 

terpakai harus tertera jelas pada Argometer tersebut. 

Dapat disimpulkan bahwa Koperasi Otorita Batam tersebut telah melanggar Keputusan 

Walikota Tahun 2001 da Keputusan Walikota Tahun 2005, yakni telah memonopoli pertaksian 

di Bandara Hang Nadim dengan cara membuat kebijakan yang dapat mempersulit bagi pelaku 

usaha taksi lain yang akan masuk dalam pasar bersangkutan. 

Akibat dari adanya penetapan tarif oleh Koperasi Otorita Batam tersebut, maka dapat 

digambarkan sebagai berikut :
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Dari gambar diatas dapat kita lihat bahwa pertemuan antara kurva permintaan dan kurva 

penawaran akan menghasilkan suatu titik yang disebut titik ekuilibrium (Pc). Pc adalah harga 

kompetisi dimana adanya keseimbangan antara surplus konsumen dan surplus produsen. PA  

adalah harga yang menggunakan argometer dimana ditetapkan melalui Keputusan Walikota 

Batam Tahun 2005. P adalah harga penetapan tarif yang dilakukan oleh pelaku usaha taksi di PT 

Batam. Kemudian Q  merupakan jumlah kuantitas dari pengguna taksi yang ada di batam, taksi

dimana Q  , Q  , Q  , berurutan adalah kuantitas dari pengguna disaat harga kompetisi, C A PT

kuantitas pada saat diterapkan harga argometer, dan kuantitas pada saat diterapkan penetapan 

tarif.

Pada saat terjadinya kegiatan ekonomi, dimana bertemunya permintaan dan penawaran dari 

pengusaha taksi dan konsumen taksi, maka akan terbentuk titik ekuilibrium di titik a. Dengan 

terbentuknya titik ekuilibrium di titik a, maka akan dapat kita ketahui surplus produsen dan  

surplus konsumen. Surplus produsen yaitu semua keuntungan yang dapat diperoleh oleh 

produsen, yang ditunjukkan oleh segitiga AOP . Sedangkan surplus konsumen adalah semua c

keuntungan yang diperoleh oleh konsumen, yang ditunjukkan oleh segitiga AP H. c

Kemudian dengan adanya penerapan argometer sebagaimana yang dinyatakan dalam 

Keputusan Walikota Batam Tahun 2005. Disitu akan terjadi peningkatan harga dari P  menjadi C

P dan pergeseran titik ekuilibrium dari A menjadi C. Dari gambar juga dapat dilihat bahwa A, 

adanya pengurangan luas surplus konsumen dan surplus produsen. Surplus produsen berubah 

dari AOP menjadi OP CB dan surplus konsumen berubah dari AP H menjadi HP C. Kemudianc a c A
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 dari penetapan argometer dapat terbentuk segitiga ABC yang disebut dead weight loss, dimana 

dead weight loss adalah kehilangan yang diperoleh dari adanya penerapan argometer.

Setelah pelaku usaha taksi di Batam melakukan penetapan tarif yang harganya diatas harga 

argometer maka akan terjadi pergeseran titik ekuilibrium dari C menjadi titik D. Surplus 

produsen berubah dari OP CB menjadi OEDP , dan surplus konsumen berubah dari HP C a PT A

menjadi  HDP . Kemudian akan terbentuk lagi deadweight loss yang lebih besar yaitu sebesar PT

DAE. Dari penjelasan dapat kita lihat bahwa dengan adanya penetapan tarif akan menimbulkan 

kerugian yang lebih besar untuk konsumen, hal ini dapat dilihat dari luas bangunan yang 

terbentuk dari titik-titik perpotongan kurva. Dari segi permintaan akan terlihat bahwa semakin 

meningkatnya harga taksi maka kuantitas dari konsumen yang menggunakan jasa taksi akan 

turun.  

Dari gambar kurva diatas, maka dapat dibandingkan antara penetapan tarif dengan harga yang 

ditetapkan oleh Keputusan Walikota Tahun 2005 ( menggunakan argometer ). Sebagai contoh, 

kita mengambil jarak antara Bandara Hang Nadim menuju Batam Center sejauh kurang lebih 

15 Km. 

  

Dari perhitungan diatas dapat kita simpulkan bahwa konsumen akan kehilangan surplus 
sebesar Rp. 30.000,-. Perhitungan ini merupakan perhitungan yang dihitung berdasarkan 

1(satu) kali perjalanan dari Bandara menuju Batam Center. 

4.1.2. Dugaan Pelanggaran Pasal 17 Ayat (1) jo. Pasal 19 Huruf (a) UU No. 5 Tahun 

1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat

Sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 17 Ayat (1) UU No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan 

Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (“UU No.5/1999”), yakni sebagai 

berikut:

“Pelaku usaha dilarang melakukan penguasaan atas produksi dan atau pemasaran barang dan 

atau jasa yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha 

tidak sehat”.

Beberapa unsur Pasal 17 Ayat (1) UU No. 5 Tahun 1999 dapat diuraikan sebagai berikut :
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Penetapan Tarif Keputusan Walikota Batam 

Rp. 70.000,- Tarif awal = Rp. 5.000,-
Tarif KM selanjutnya = Rp. 
2.500 x 14
                                       = 
Rp. 35.000,-

selisih : Rp. 70.000 – Rp. 40.000 = Rp. 30.000,-
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No Unsur Pasal Fakta-fakta Alat Bukti

1 Pelaku usaha a.   Koperasi 
Karyawan Otorita 
Batam (selaku 
pelaku usaha 
taksi Bandara 
Hang Nadim).

Risalah Kegiatan 
Monitoring. 

2 melakukan penguasaan 
atas produksi dan atau 
pemasaran barang dan 
atau jasa

Koperasi Otorita 
Batam tersebut 
melakukan 
penguasaan dalam 
jasa pelayanan taksi 
pada bandara Hang 
Nadim, dengan cara 
:
a.    menguasai 

pangsa pasar 
pertaksian lebih 
dari 50% (lima 
puluh persen) 
dalam pasar 
bersangkutan;

b.    tidak 
memberikan  
kesempatan 
bagi pelaku 
usaha taksi 
lainnya untuk 

Risalah Kegiatan 
Monitoring.

3 mengakibatkan praktek 
m o n o p o l i  d a n  a t a u  
persaingan usaha tidak 
sehat

Dengan adanya 
praktek monopoli 
dari Koperasi Otorita 
Batam tersebut, 
maka menyebabkan 
hambatan bagi 
pelaku usaha taksi 
yang lain untuk 
masuk dalam pasar 
bersangkutan, serta 
Koperasi Taksi 
tersebut dapat 
menetapkan tarif 
taksi semaunya, 
pada akhirnya 
konsumen harus 
membayar tarif taksi 



Sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 19 Huruf (a) UU No.5/1999, yakni sebagai berikut:

“Pelaku usaha dilarang melakukan satu atau beberapa kegiatan, baik sendiri maupun bersama 

pelaku usaha lain, yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan 

usaha tidak sehat berupa :

a. menolak dan atau menghalangi pelaku usaha tertentu untuk melakukan kegiatan 

usaha yang sama pada pasar bersangkutan;

Beberapa unsur Pasal 19 Huruf (a) UU No.5/1999 dapat diuraikan sebagai berikut :

IV. Kesimpulan dan Saran

1.   Kesimpulan

Bandara adalah tempat pintu masuk seseorang ke dalam suatu daerah atau negara tertentu, 

yang kemudian membuat peranan bandara tersebut sangatlah strategis. Bandara dapat 

mencerminkan keadaan dari suatu daerah atau negara tertentu, oleh karena itu perlu 

dilakukannya pemeliharaan fasilitas serta sarana prasarana yang akan mendukung kegiatan 

bandara tersebut. 

Apabila suatu bandara dapat memberikan pelayanan kepada pengguna bandara/ konsumen 

dengan sangat baik, maka daerah atau negara tersebut dapat dikatakan telah mempunyai sistem 

tata kota yang baik. Salah satu sarana prasarana yang dapat menunjang kegiatan bandara 

tersebut adalah jasa pelayanan angkutan umum. Pada beberapa bandara jasa pelayanan taksi
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1. Pelaku Usaha Koperasi Karyawan Otorita 
Batam (Selaku pelaku usaha 
taksi Bandara Hang Nadim)

   Risalah Kegiatan Monitoring

Unsur Pasal Fakta-Fakta

2. Melakukan satu 
atau beberapa 
kegiatan

Alat Bukti

Melakukan satu kegiatan, yakni:
Membuat kebijakan yang 
memberatkan pelaku usaha taksi 

Mengakibatkan 
praktek monopoli 
dan atau persaingan 
usaha tidak sehat 
berupa:
a. Menolak dan atau 
menghalangi pelaku 
usaha tertentu 
untuk melakukan 
kegiatan usaha yang 
sama pada pasar 
bersangkutan.

   Risalah Kegiatan Monitoring

Dengan adanya kesepakatan 
dalam pembagian wilayah 
operasional tersebut, maka secara 
tidak langsung dapat diduga 
bahwa Koperasi Taksi tersebut 
telah menolak dan atau 
menghalangi pelaku usaha taksi 
lain untuk melakukan kegiatan 
usaha yang sama pada pasar 
bersangkutan tersebut



masih dikuasai oleh beberapa pelaku usaha tertentu yang dapat mengakibatkan adanya praktek 

monopoli oleh pelaku usaha tersebut. 

Dengan adanya praktek monopoli oleh pelaku usaha tertentu tersebut, maka dapat dikatakan 

tidak adanya persaingan dalam beberapa bandara tersebut. Karena tidak adanya persaingan 

antara para pelaku usaha tersebut, maka akhirnya konsumen lagi yang akan dirugikan. Dimana 

konsumen tidak mempunyai alternatif dalam menggunakan pelayanan angkutan umum, serta 

konsumen harus membayar sangat mahal jika akan menggunakan jasa pelayanan taksi di 

bandara.

Dari permasalahan tersebut diatas, maka dapat diduga praktek monopoli yang dilakukan oleh 

beberapa pelaku usaha tersebut melanggar UU No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek 

Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.

Selain itu, pelaku usaha tersebut dalam menjalankan kegiatan operasionalnya tidak 

menggunakan argometer hanya berdasarkan kesepakatan antara anggota Koperasi Taksi 

tersebut. Misalnya pada Bandara Hang Nadim, pelaku usaha pertaksian dimonopoli oleh 

Koperasi Karyawan Otorita Batam, dengan adanya hak monopoli tersebut maka Koperasi 

Karyawan Otorita Batam dapat menentukan tarif pertaksian seenaknya, sehingga konsumen 

yang dirugikan.

Penetapan tarif yang dilakukan oleh beberapa pelaku usaha pertaksian tersebut dapat diduga 

melanggar UU No. 5 tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha 

Tidak Sehat. Akan tetapi, Koperasi Karyawan Otorita Batam, selaku pelaku usaha pertaksian di 

Bandara Hang Nadim, tidak dapat dikenakan Pasal 5 ayat (1) UU No. 5 Tahun 1999 yang 

berkaitan dengan penetapan tarif, karena Koperasi Karyawan Otorita Batam walaupun 

melakukan penetapan tarif tidak dapat memenuhi unsur Pasal 5 ayat (1) UU No. 5 Tahun 1999 

tersebut.

Dari sudut pandang ekonomi, perilaku yang dilakukan oleh pelaku usaha taksi di Batam juga 

mendatangkan dampak buruk bagi konsumen. Hal ini dikarenakan konsumen harus membayar 

lebih dari kemampuan konsumen agregat. Hal ini diartikan bahwa konsumen yang seharusnya 

bisa membayar lebih kecil namun dengan adanya praktek penetapan tarif oleh pelaku usaha 

taksi di Batam menciptakan Consumer Loss yang sangat besar.

Dengan adanya penetapan tarif tersebut, konsumen akan mendapatkan surplus konsumen yang 

lebih kecil daripada pada saat ongkos taksi berada pada harga kompetitif. Disisi lain, surplus 

produsen juga akan mengalami perubahan. Dalam jangka pendek, surplus konsumen akan 

mengalami penambahan atau dengan kata lain bertambah. Namun dalam jangka panjang, hal ini 

akan mendatangkan penurunan kepada produsen surplus. Hal ini dikarenakan akan adanya 

penurunan kuantitas dari pengguna taksi karena konsumen akan keberatan untuk 

mengeluarkan biaya di atas kemampuan mereka. Selain itu, adanya dead weight loss yang 

semakin besar akan menyebabkan kerugian yang besar baik itu untuk konsumen dan juga untuk 

pelaku usaha taksi. 

Kemudian kompleksitas dari taksi di Batam adalah adanya taksi ilegal. Taksi ini beroperasi 

tanpa menggunakan nama perusahaan. Sehingga mereka akan mengeluarkan biaya yang lebih 

sedikit dari pada taksi resmi. Seperti adanya biaya KIR yang dikenakan kepada setiap angkutan
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umum yang beroperasi dan biaya ini harus dikeluarkan setiap 6 bulan sekali. Kemudian dengan 

adanya iuran sebagai anggota koperasi juga akan menjadikan biaya tambahan bagi pengusaha 

taksi resmi.

Dengan begitu, taksi ilegal akan mendapatkan keuntungan yang lebih dimana taksi ilegal akan 

mengeluarkan biaya yang lebih sedikitdari pada taksi resmi. Sehingga mereka juga akan 

mengenakan biaya penggunaan taksi yang lebih rendah daripada taksi resmi.

2.   Saran

Berdasarkan dari hasil penelitian yang telah dilakukan oleh Penulis dan rekan, maka Penulis 

memberikan beberapa saran, yakni sebagai berikut :

a. Perlu dilakukan penegakan hukum terhadap koperasi taksi maupun Otorita Batam 

dengan tujuan agar dibukanya persaingan di bandar udara Hang Nadim;

b. KPPU perlu memberikan saran dan pertimbangan kepada pemerintah kota Batam, 

agar dibukanya persaingan pada bandar udara Hang Nadim, dengan tujuan apabila 

adanya persaingan maka dimungkinkan tidak adanya monopoli oleh beberapa pelaku 

usaha taksi tertentu, sehingga tarif taksi pun dapat bersaing.

Daftar Pustaka

Keputusan Walikota Batam Nomor KPTS.184/HK/X/2005 Tentang Angkutan Penumpang Umum 

Kota Batam Tahun 2005

Keputusan Walikota Batam Nomor KPTS.228/HK/IX/2001 Tentang Penyelenggaraan Angkutan 

Orang dengan Kendaraan Umum di Jalan Kota Batam

Pass, Cristopher, & Bryan Lowes. 1994. Kamus Lengkap Ekonomi. Jakarta. Erlangga

Pyndick, Robert S., 1999,. Mikroekonomi.Fourth Edition. Jakarta. Prenhalindo

Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha 
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Abstraksi

Permalasahan dampak antipersaingan telah menjadi suatu isu yang mendesak untuk 

diselesaikan melalui implementasi kebijakan persaingan diberbagai industri. Dalam konteks 

liberalisasi perdagangan, perilaku antipersaingan tidak hanya dapat dilakukan oleh pelaku 

usaha domestik saja tetapi juga dapat dilakukan oleh pelaku usaha asing dan berdampak 

terhadap perekonomian nasional. Keberadaan pola perdagangan dan karakteristik produk yang 

diperdagangkan telah menjadikan besaran dampak perilaku antipersaingan sangat beragam 

dimana potensi dampak antipersaingan terbesar terjadi pada produk non-komoditi. Keberadaan 

pengecualian suatu aktivitas bisnis yang ditujukan untuk ekspor oleh hukum persaingan 

Indonesia (UU No.5/1999 pasal 50 huruf g) tidak sepenuhnya membebaskan Indonesia dari 

dampak antipersaingan. Dalam kondisi tertentu terdapat potensi bahwa pengecualian suatu 

tindakan antipersaingan sekalipun ditujukan untuk ekspor akan berdampak negatif erhadap 

kesejahteraan domestik.

I. Pendahuluan

Dalam dunia dimana negara-negara berusaha untuk memenuhi kebutuhan secara mandiri, 

perusahan akan memproduksi barang-barang sepenuhnya untuk memenuhi kebutuhan 

konsumsi domestik. Jika perusahaan – perusahaan berperilaku kompetitif dan tidak terdapat 

eksternalitas, maka dapat dikatakan bahwa perdagangan bebas berjalan dengan efisien. Suatu 

ketika dimana perusahaan diduga menggunakan kekuatan pasarnya secara berlebihan 

bagaimanapun juga, pemerintah suatu negara dapat menggunakan kebijakan  persaingan untuk 

menindaklanjuti aktivitas antipersaingan tersebut. Untuk kebijakan semacam itu biasa disebut 

dengan anti-trust policy atau competition policy.

Dengan dihapuskannya hambatan perdagangan, perusahaan – perusahaan domestik akan 

terbuka untuk berkompetisi dengan perusahaan asing yang selanjutnya mengarah pada 

penetrasi pasar domestik oleh impor dari luar negeri dan kesempatan bagi perusahaan 

–perusahaan domestik untuk menjual barang-barang produksinya ke pasar ekspor baru. Teori 

perdagangan tradisional memprediksi bahwa perdagangan semacam itu akan meningkatkan 

total pendapatan bagi negara-negara yang berpartisipasi, meskipun dapat terjadi implikasi 

jangka panjang terhadap struktur industri dan distribusi pendapatan. Bagaimanapun juga, jika 

perusahaan-perusahaan berperilaku kompetitif, maka efisiensi global akan tercapai melalui 

penghapusan total hambatan perdagangan dan tanpa perlu adanya intervensi pemerintah 

terhadap produk-produk yang terdapat dipasar.

Masalah muncul ketika perusahaan-perusahaan dapat dan menyalahgunakan kekuatan pasar 

yang dimilikinya. Dalam kasus tersebut, intervensi pemerintah dapat dijustifikasi. Masalah 

utama yang kemudian muncul adalah instrumen yang akan tersedia dan dapat digunakan oleh 

pemerintah untuk mendisiplinkan perusahaan domestik tidak dapat digunakan jika kasus 

tersebut dilakukan oleh perusahaan asing. Negara pengekspor tentu saja dapat menggunakan 

kebijakan persaingan untuk memaksa perusahaannya untuk berperilaku lebih kompetitif di 

pasar asing, akan tetapi instrumen tersebut seringkali tidak menjadi keinginan dari suatu 

negara untuk melakukannya (Levinsohn, 1996).
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Dengan absennya inisiatif untuk mempraktekkan persaingan usaha yang sehat sebagaimana 

dilakukan di pasar domestik tentu saja akan berdampak pada perekonomian partner dagang dari 

negara pengekspor. Apabila negara tersebut memiliki industri yang saling bersaing dengan 

negara pengekspor tentu saja akan menimbulkan friksi kepentingan dimana harus diselesaikan 

melalui mekanisme dialog kebijakan ekonomi antar negara guna tercapai kesepahaman 

mengenai desain kebijakan persaingan yang neutral dan dapat diterima oleh keduanya 

(konvergensi kebijakan). 

Isu interaksi antara kebijakan persaingan lokal dan internasional memang sangat penting 

untuk di elaborasi lebih jauh mengingat gencarnya perkembangan kerjasama ekonomi dan 

liberalisasi perdagangan dan investasi beberapa dekade belakangan dan akan semakin 

meningkat frekuensinya dimasa-masa mendatang. Menarik untuk dikaji isu mengenai 

kebijakan persaingan lokal dan internasional khususnya terkait dengan perekonomian 

Indonesia yang belum lama mengadopsi rezim persaingan dan dalam proses menuju 

pengembangan kerjasama ekonomi/liberlisasi perdagangan dan investasi.   

Fokus dari tulisan ini tertuju pada dampak aktivitas persaingan berskala internasional terhadap 

kesejahteran dengan mempertimbangkan faktor-faktor yang mempengaruhi karakteristik 

perdagangan internasional antara Indonesia dan partner dagangnya. Secara khusus tulisan ini 

berusaha untuk mempertajam fungsi KPPU dalam mengantisipasi perilaku antipersaingan 

berskala internasional dan memberikan masukan pertimbangan dalam rangka amandemen UU 

No.5/1999 pasal 50 huruf g.  

Adapun susunan dari makalah ini adalah sebagai berikut: Bab I mengenai Pendahuluan berisi 

latar belakang permasalahan, Bab II berisi mengenai Perkembangan Aktivitas Antipersaingan,  

Bab III mengenai Dampak Aktivitas Antipersaingan, bab IV mengenai Dampak Faktor 

Penentu AKtivitas Antipersaingan Terhadap Pengecualian UU No.5/1999 Pasal 50 huruf g, 

dan bab V mengenai penutup dan rekomendasi.

II. Perkembangan Aktivitas Antipersaingan 

1. Kebijakan Persaingan dan Aktivitas Antipersaingan

Kebijakan persaingan terdiri dari serangkaian langkah atau upaya yang dapat digunakan untuk 

mempromosikan perilaku pelaku usaha dan struktur pasar yang kompetitif, termasuk hukum 

persaingan yang komprehensif dan menjadi dasar dalam menindak perilaku anti persaingan. 

Pada umumnya kebijakan semacam ini ditujukan untuk mendorong terjadinya persaingan, 

memproteksi konsumen terhadap perilaku antipersaingan, dan menciptakan lingkungan pasar 

yang terbuka bagi adanya pelaku usaha yang mau masuk (free market entry) dan praktek bisnis 

yang adil baik dipasar domestik maupun di pasar global.

Tantangan utama bagi kebijakan persaingan muncul seiring terjadinya reformasi ekonomi, 
globalisasi, dan integrasi ekonomi. Ketiga faktor tersebut menjadi faktor pemicu kesadaran bagi 
Negara-negara berkembang akan pentingnya prinsip-prinsip persaingan dan pengaturan 
persaingan itu sendiri. 

1. Hasil dari pertemuan tim ahli PBB yang membahas mengenai competition laws and policies : identification of common  grounds in the 

ESCWA region (2002)
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Di banyak literatur dinyatakan bahwa tujuan utama dari kebijakan persaingan adalah efisiensi 

dan kesejahteraan konsumen. Konsep dari efisiensi ekonomi yang dimaksud tersebut dapat 

disadari dalam beberapa bentuk, termasuk yaitu:

a) Productive efficiency, Kondisi dimana perekonomian berupaya untuk mencapai batasan 

produksi maksimalnya (Production Possibility Frontier). Pencapaian tersebut dapat 

dilihat ketika produksi suatu barang dicapai pada tingkat biaya yang serendah 

mungkin, dengan kondisi tingkat produksi produk lainnya.  

b) Allocative efficiency, keadaan dimana sumber daya yang langkah dialokasikan untuk 

memproduksi barang dan jasa yang paling diminati oleh konsumen;

c) Dynamic efficiency, suatu kondisi efisiensi yang dapat disadari ketika tekanan yang 

tercipta dipasar dari adanya peningkatan iklim persaingan membawa pada inovasi dan 

perbaikan ekonomi yang cepat. 

Ketika kita berbicara mengenai kebijakan persaingan akan sangat relevan jika dibicarakan juga 

mengenai perilaku antipersaingan. Secara umum perilaku antipersaingan dapat dikatakan 

sebagai perilaku dari pelaku usaha dipasar yang bersifat menghambat atau menurunkan tingkat 

persaingan (lessen competition). Lebih spesifik, perilaku antipersaingan merupakan aktivitas 

yang dilakukan pelaku usaha dipasar untuk memantapkan posisi dan kekuasaannya agar supaya 

dapat menikmati tingkat keuntungan jangka panjang yang berada diatas rata-rata (super normal 

profit/premium profit). Kriteria diatas rata-rata memberikan arti bahwa terdapat tingkat 

keuntungan yang dapat dikategorikan normal. Sejatinya setiap otoritas persaingan melihat 

suatu tingkat keuntungan dari pelaku usaha dikatakan normal apabila dicapai dalam kondisi 

persaingan yang layak. Memang sulit untuk menentukan apakah suatu kondisi persaingan 

dapat dikatakan layak, akan tetapi hal tersebut penting bagi otoritas persaingan seperti KPPU 

untuk dapat menilai apakah suatu aktivitas bisnis dapat dikategorikan antipersaingan.

Berdasarkan karakteristiknya, aktivitas antipersaingan dapat dibedakan menjadi 3 macam 

yaitu:

1. Private anticompetitive activities, perilaku anti persaingan semacam ini dilakukan 

sepenuhnya oleh pelaku usaha yang berada dipasar.  

2. Government / legalized anticompetitive activities, perilaku anti persaingan yang 

sepenuhnya dilakukan oleh pemerintah akan tetapi disahkan melalui konstitusi.

3. Hybrid / mixed anticompetitive activites, bentuk perilaku antipersaingan semacam ini 

merupakan kombinasi dari kedua bentuk aktivitas antipersaingan sebelumnya. Bentuk 

yang ketiga ini sangat tercermin dalam konteks perdagangan internasional dimana 

pemerintah dengan upayanya berusaha mendorong ekspor dari produk domestik baik 

melalui subsidi maupun fasilitas lainnya.

Kebijakan persaingan harus dapat menghadapi berbagai bentuk dari perilaku bisnis 

antipersaingan, baik yang dapat didefinisikan sebagai abuse of dominant position, hambatan 

masuk ke pasar atau membatasi persaingan di pasar. 
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Dilihat dari proses produksi suatu barang sampai didistribusikan ke konsumen terdapat 

kondisi-kondisi dimana perilaku antipersaingan tersebut dapat muncul. Dengan 

membandingkan posisi satu perusahaan dengan perusahaan lainnya dalam pasar relevan yang 

sama, dapat dilihat pada grafik bahwa kemungkinan terjadinya perilaku antipersaingan dapat 

terjadi baik antara pemasok ke manufaktur maupun dari manufaktur ke distributor yang mana 

menimbulkan hambatan vertikal (vertical restraint). Selain itu dapat pula berupa perilaku 

antipersaingan yang terjadi antar pelaku usaha baik antar manufaktur (produsen), pemasok, 

maupun distributor yang mana menimbulkan hambatan horizontal (horizontal restrain). 

Langkah-langkah penegakan hukum persaingan dilakukan terhadap hambatan horizontal dan 

hambatan vertikal. Langkah-langkah penegakan hukum untuk mengatasi hambatan horizontal 

dilakukan ketika terjadi perjanjian atau kesepakatan antara pelaku usaha pada suatu usaha yang 

sama untuk menetapkan harga, membagi wilayah pemasaran, dan atau menghambat masuknya 

pesaing baru dengan membentuk kartel. 

Kartel dapat diklasifikasikan menjadi kartel domestik, kartel impor, kartel ekspor, dan kartel 

internasional. Karateristik umum dari kartel dapat dijelaskan pada tabel dibawah.
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Karakteristik Kartel

Berbeda dengan hambatan horizontal, langkah-langkah penegakan hukum terhadap hambatan 

vertikal dilakukan ketika suatu pelaku usaha menyalahgunakan posisi dominannya dengan 

membuat terciptanya hambatan terhadap pelaku usaha yang lain, pemasok, dan atau distributor 

pada jalur produksi-distribusi yang sama. Resale price maintenance, exclusive dealing, reciprocal 

exclusivity, differential pricing, tied selling, predatory pricing, dan transfer pricing merupakan bentuk-

bentuk umum dari hambatan vertikal.

Selain hambatan vertikal dan horizontal yang dijelaskan sebelumnya, terdapat perilaku 

antipersaingan yang meliputi perjanjian antara pelaku usaha pada tingkatan yang berbeda dan 

pada jalur produksi-distribusi yang berbeda. Perilaku tersebut berhubungan dengan merger 

dan akuisisi. Suatu merger dapat membawa pada peningkatan konsentrasi pasar yang mana 

bertolak belakang dengan persaingan (lessening competition).

2. Kebijakan Persaingan Internasional

Dengan adanya proses integrasi ekonomi, hubungan antara perdagangan dan persaingan 

menjadi lebih penting dan kompleks. Kebijakan persaingan perlu mempertimbangkan dampak 

dari transaksi internasional mengingat dampaknya diluar cakupan kebijakan domestik. 

Pengaruh negarif dari perilaku antipersaingan pelaku usaha transnasional dapat dilihat pada 

ilustrasi berikut:

a. Perilaku semacam itu berupaya mengalahkan tujuan dari liberalisasi perdagangan 

yaitu meningkatkan persaingan. Dalam kasus Kodak (perusahaan multinasional 

Amerika Serikat dan menguasai 4% pangsa pasar film di Jepang) dan Fuji (perusahaan 

Jepang dengan pangsa pasar film di Jepang sebesar 40% ), Kodak menduga bahwa 

kemampuannya untuk bersaing di pasar Jepang dihambat karena terdapatnya 

perjanjian eksklusif antara perusahaan penjualan (wholesaler) terbesar keempat di 

Jepang dengan Fuji untuk mendistribusikan produknya Fuji.

b. Perilaku tersebut juga menghilangkan keuntungan dari negara-negara yang 

melakukan perdagangan. Jika misalkan Microsoft menyalahgunakan posisinya di 

pasar, maka semua pembeli sistem Microsoft akan merasakan akibatnya karena hal 

tersebut karena mereka tidak mempunyai pilihan lain dan membatasi akses terhadap 

produk yang lebih berkualitas.

Dampak dari aktivitas antipersaingan transnasional terhadap negara berkembang dan negara 

kecil perlu mendapat perhatian serius bagi KPPU mengingat Indonesia sebagai negara 

berkembang sudah mulai terintegrasi dengan pasar internasional. Karena hal tersebut, 

Indonesia tidak tertutup untuk terkena dampak negatif dari aktivias antipersaingan 

transnasional.
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Price fixing - Uniform sales condition 

- Collusive tendering (bid rigging) 
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- Customer allocation 
- Taking turns in projects 

Elimination of outsiders “Combat funds” dan predatory pricing to under-bid non-members 
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Perilaku antipersaingan pada tingkat internasional pada dasarnya berupaya menghambat 

keberadaan industri lokal di negara-negara berkembang. Kartel asosiasi peralatan elektronik 

internasional melakukan kesepakatan untuk melakkan dumping di Brazil untuk menghambat 

keberadaan industri manufaktur peralatan elektrik berat. Sebagai hasilnya perusahaan – 

perusahaan Brazil dipaksa untuk keluar dari pasar. Praktek kartel lebih jelas memiliki dampak 

membahayakan bagi negara-negara berkembang yang tidak memiliki hukum persaingan atau 

yang penegakan hukum persaingannya lemah. Negara-negara yang akan terkena dampak yang 

paling merugikan adalah negara-negara yang sangat bergantung pada perdagangan 

internasional. Hal tersebut dipertimbangkan dengan seksama oleh negara berkembang dan 

negara kecil karena tidak dapat dipungkiri lagi bahwa sebagian besar negara berkembang dan 

negara kecil termasuk dalam kategori tersebut.   

Biaya dari praktek antipersaingan internasional sangat tinggi. Penelitian yang dilakukan World 

Bank pada tahun 1997 mengenai biaya yang ditumbulkan dari 10 kartel menunjukan bahwa 

negara-negara berkembang mengimpor barang-barang yang harganya merupakan 

kesepakatan kartel (price fixing), senilai 81 milyar USD. Nilai tersebut setara 6,7 %  total impor 

negara-negara berkembang dan 1,2% total GDP negara berkembang tersebut. Kenyataan lebih 

buruk dialami oleh negara yang terbelakang. 

Salah satu pertimbangan penting negara-negara berkembang terhadap liberalisasi 

perdagangan adalah mengenai adanya persaingan yang kuat dari pesaing asing atau produk 

asing yang pada akhirnya dapat melukai perusahaan domestik meskipun tanpa dilakukannya 

perilaku antipesaingan. Pembuat kebijakan dihadapi pada pilihan ekonomi dan politik yang 

sulit. Salah satu alternatif pilihan adalah dengan memberikan subsidi pada sektor ekonomi yang 

tergolong sensitif supaya dapat tumbuh mencapai suatu tingkatan yang membuatnya siap untuk 

bersaing. Pilihan ini menjadi pilihan terbaik apabila diaplikasikan pada sektor industri yang 

dapat mencapai keuntungan skala ekonomi (economies of scale).  Tetapi, pilihan tersebut perlu 

juga mempertimbangkan resiko bahwa sektor industri tersebut tidak akan mampu menghadapi 

persaingan dalam jangka panjang. Perlu dikembangkan program-program untuk membantu 

melindungi usaha kecil dan menegah di negara-negara berkembang untuk beradaptasi dengan 

realita baru adanya globalisasi dan perdagangan bebas, dan dalam bersaing.

Negara-negara dapat melakukan kesepakatan bilateral, regional, atau multilateral untuk 

mengatasi masalah yang muncul dari praktek antipersaingan internasional, karena hal tersebut 

mengatasi masalah bahwa hukum persaingan hanya dapat dilaksanakan dalam wilayah hukum 

domestik. Tingkatan dan cakupan kerjasama yang dicapai dalam kesepakatan sangat 

bergantung pada posisi tawar dari pihak-pihak yang terlibat. Banyak dari kesepakatan yang 

terjadi bukan merupakan kewajiban-kewajiban yang harus dipenuhi, sebagian besar bersifat 

sukarela. Hal tersebut tampaknya menunjukan masih terdapatnya kepentingan – kepentingan 

tertentu dari negara-negara yang bersepakat, bukan untuk tujuan penegakan hukum yang 

ketat. Lebih jauh sulit untuk membuat perjanjian antara negara berkembang dengan negara 

maju mengingat potensi untuk melakukan perilaku antipersaingan sebagian besar dimiliki oleh 

pelaku usaha yang berasal dari negara maju.     

2. Hasil dari pertemuan tim ahli PBB yang membahas mengenai competition laws and policies : identification of common  grounds in the 

ESCWA region (2002)

J
u

r
n

a
l 

P
e

rs
a

in
g

a
n

 U
sa

h
a

KPPU - RI

24

2



Merupakan suatu hal yang penting untuk terwujudnya mekanisme persaingan multilateral 

yang berada dibawah WTO sebab memberikan kesempatan pada negara berkembang untuk 

mengutarakan masalahnya meskipun terhadap negara maju. Selain itu dapat diharapkan juga 

adanya penegakan hukum persaingan yang lebih baik. Pertimbangan penting lainnya yang 

muncul sehubungan dengan adanya mekanisme tersebut adalah mengenai mekanisme 

penyelesaian masalah (dispute settlement mechanism, DSM) bagi masalah persaingan yang 

muncul. Mekanisme DSM yang ada di WTO tidak dapat digunakan untuk menyelesaikan 

permasalahan persaingan yang muncul karena penegakan hukum persaingan melibatkan 

pengaturan ditingkat nasional suatu negara. Untuk menyelesaikan masalah akan lebih sesuai 

untuk setiap negara membangun otoritas persaingan, didukung hukum persaingan yang 

fleksibel, dalam artian dapat menangani pelaporan atau komplain internasional. Penggunaan 

peer review dalam isu persaingan dapat menjadi bermasalah bagi negara berkembang yang kecil, 

meskipun hal tersebut dapat menjadi cara persuasif untuk menggantikan DSM. Kegunaan dari 

peer review akan meningkat ketika perkembangan yang cukup dan fleksibilitas terdapat dalam 

hukum persaingan domestik.

III. Dampak Aktivitas Antipersaingan  

Sebagaimana dijelaskan sebelumnya, kebijakan persaingan, termasuk didalamnya hukum 

persaingan, nasional, tidak dapat digunakan oleh suatu negara untuk mengatasi perilaku 

antipersaingan yang bekarakteristik lintas negara. Dilihat dari karakteristiknya, terdapat 

beragam aktivitas antipersaingan yang dapat terjadi dalam konteks perdagangan internasional. 

Kebijakan persaingan, memiliki satu fitur yang selama ini digunakan oleh banyak negara untuk 

menindak perilaku antipersaingan berskala internasional, khususnya perilaku antipersaingan 

yang berupa jual rugi (predatory pricing). Fitur tersebut berada dalam bagian sistem multilateral 

WTO (World Trade Organization), yaitu Antidumping. Sampai saat ini untuk perlaku 

antipersaingan lainnya belum terdapat mekanisme formal yang mengaturnya, jadi 

penyelesaiannya dilakukan secara bilateral atau regional dinegara-negara yang sudah 

menganut sistem penegakkan hukum persaingan lintas negara. Setelah pada bagian 

sebelumnya dijelaskan mengenai instrumen kebijakan persaingan dalam menindaklanjuti 

perilaku antipersaingan domestik dan perkembangan isu persaingan ditingkat internasional, 

pada bagian ini akan dijelaskan bagaimana dampak aktivitas antipersaingan terhadap 

kesejahteraan.

1. Dampak Aktivitas Antipersaingan Terhadap Kesejahteraan

Secara umum perilaku antipersaingan akan menimbulkan kesejahteraan yang hilang (dead 

weight loss) dari suatu perekonomian. Apabila suatu perekonomian sudah terintegrasi dengan 

perekonomian yang lainnya maka dapat dikatakan joint welfare dari perekonomian tersebut 

akan berkurang seiring terjadinya perilaku antipersaingan oleh pelaku usaha. Sama halnya 

dengan dampak dari perilaku antipersaingan terhadap pasar domestik, perilaku antipersaingan 

internasional juga akan menimbulkan kesejahteraan yang hilang, sebaran dampaknya mungkin 

bervariasi. 

Keberadaan kerjasama perdagangan internasional antara dua negara dalam perspektif antitrust 

akan menyatukan pasar dikedua negara tersebut dan pada akhirnya kedua pasar tersebut akan 

diperhitungkan sebagai satu pasar relevan (Geographic Relevant Market). 
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Sesuai dengan masing-masing karakteristik barang dan jasa yang diperdagangkan diantara 

kedua Negara yang melakukan kerjasama perdagangan internasional tersebut, persaingan akan 

semakin meningkat dan dimungkinkan terjadinya praktek antipersaingan yang berdampak 

bagi pelaku usaha di Negara partner dagang masing-masing Negara. 

Pada dasarnya dampak antipersaingan terhadap suatu perekonomian dapat dilihat sebagai 

berikut:

Wtotal = Wa + Wb

Wtotal = Kesejahteraan total diantara Negara-negara yang melakukan perdagangan 

internasional

Wa         =    kesejahteraan Negara A 

Wb         =   kesejahteraan Negara B

Suatu aktivitas antipersaingan yang terjadi akan berdampak terhadap kesejahteraan Negara 

tempat berlangsungnya praktek tersebut dan juga Negara partner dagangnya. Dari persamaan 

(1) diatas dapat dinyatakan bahwa peningkatan kesejahteraan dari negara A atau B akan 

berampak pada peningkatan kesejahteraan total (joint welfare). Jika diasumsikan terjadi suatu 

aktivitas antipersaingan dinegara A, maka secara jelas dapat dinyatakan telah terjadi dead 

weight loss (DWL), direpresentsikan c. Dalam hal ini c merepresentasikan sejumlah tertentu 

DWL. Implikasi adanya DWL tersebut bagi Negara A akan mengurangi kesejahteraan dan 

membentuk Ya = F(Wa – Ca), dan sebaliknya juga berlaku apabila praktek tersebut terjadi di 

Negara B, menghasilkan Yb = F(Wb – Cb). Ya dan Yb merupakan kesejahteraan riil setelah 

disesuaikan dengan DWL. Pada akhirnya dapat dinyatakan bahwa keberadaan DWL akan 

mengurangi joint welfare antara Negara A dan B. Dalam prakteknya dampak langsung dan tidak 

langsung dari keberadaan DWL sangat beragam dan hubungan yang terwujud sangat 

kompleks. 

Indikator utama untuk melihat sejauhmana dampak aktivitas antipersaingan (DWL) terhadap 

perdagangan internasional dapat dilihat dari pola perdagangan yang terjadi dalam suatu 

kerjasama ekonomi setelah diduga terdapat perilaku antipersaingan. Pada umumnya suatu 

aktivitas antipersaingan akan berdampak langsung pada:

1. Pengurangan volume produk yang diperdagangkan (lessening competition)

2. Adanya hambatan langsung yang membuat suatu produk sepenuhnya tidak dapat 

masuk kedalam pasar (barrier to entry)

Cakupan dampak yang ditimbulkan dari suatu aktivitas antipersaingan akan berbeda untuk 

ukuran perekonomian yang berbeda pula, dalam hal ini besarnya suatu perekonomian turut 

menjadi faktor penentu.  Selain itu posisi permintaan dan penawaran dari produk tersebut juga 

akan memberikan dampak yang cukup berbeda. Pada dasarnya dampak DWL akan sebesar 

tingkat ketergantungan Negara tersebut terhadap industri yang didalamnya terdapat aktivitas 

antipersaingan. 
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Keberadaan DWL dalam suatu suatu industri pada dasarnya akan sebesar:

DWL = ½ Qpc - Qm . Pm - Ppc  ,  DWL = ½ dQ . dP      dimana:

Qpc = Suplai barang pada saat pasar bersaing secara kompetitif

Qm = Suplai barang pada saat terjadinya praktek bisnis yang menimbulkan DWL

Pm = Harga barang pada saat terjadinya praktek bisnis yang menimbulkan DWL

Ppc = Harga barang pada saat pasar bersaing secara kompetitif

Secara nyata besaran DWL tersebut akan banyak dipengaruhi oleh elastisitas harga terhadap 

permintaan (e), pada saat pasar berada pada kondisi yang kompetitif. Untuk menilai bagaimana 

dampak lebih lanjut dari DWL  terhadap kesejahteraan perlu dilakukan analisa mendetil terkait 

fungsi produksi dan keuntungan dari perusahaan yang diduga melakukan aktivitas 

antipersaingan, khususnya sehubungan dengan elastisitas permintaan dari konsumen untuk 

pasar tersebut sehingga bisa didapatkan gambaran dampaknya terhadap karakteristik 

konsumen dan Negara yang berbeda.    

Dalam upaya maksimisasi keuntungan perusahaan akan melihat kondisi maksimisasi profit 

yang berbentuk: 

dimana:

untuk perusahaan yang menghadapi pasar persaingan sempurna, harga tidak berubah seiring 

dengan perubahan permintaan dP/dQ = 0 , sehingga MR sama dengan harga. Untuk kondisi 

dimana monopolisasi terjadi maka peningkatan harga akan diikuti dengan pengurangan 

kuantitas barang yang terjual dP/dQ = 0, sehingga MR < P. Hal tersebut berarti bahwa 

kuantitas yang memaksimalkan keuntungan perusahaan, dimana MR = MC, akan lebih rendah 

untuk perusahaan yang melakukan monopolisasi (aktivitas antipersaingan) dibandingkan 

perusahaan yang menghadapi persaingan sempurna dan dilain pihak harga yang 

memaksimalkan keuntungan akan lebih tinggi dibanding pada persaingan sempurna. Ketika 

MR > 0 maka elastisitas harga terhadap permintaan (PED) adalah elastis dan ketika MR < 0 

maka PED akan inelastis. Ketika MR = 0 maka PED = 1.

Dari karakteristik MR dapat dilihat hubungan antara market power dan elastisitas sebagai 

berikut: 

                              

dalam keseimbangan dimana MR = MC maka                , dalam kondisi persaingan sempurna 

maka P = MC dan market power dari monopolis untuk mempengaruhi harga tidak ada L = 0.
Dalam kondisi munculnya aktivitas antipersaingan akan membentuk: 
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dimana Pc merupakan harga berindikasikan antipersaingan dan P merupakan harga dalam 

kondisi persaingan sempurna/wajar,  Pc > P dan Pc - Mc merupakan non zero solution. 

Persamaan ini berimplikasi bahwa harga suatu produk dalam pasar persaingan sempurna akan 

banyak ditentukan oleh elastisitas permintaan terhadap harga, biaya marginal yang dikeluarkan 

untuk tiap unit produk, dan harga atau potensi peningkatan margin yang diinginkan produsen. 

Seiring dengan peningkatan harga yang diduga terdapat aktivitas antipersaingan maka suatu 

upaya antipersaingan         akan semakin besar menimbulkan DWL apabila        .

Dalam hal ini dapat dinyatakan bahwa preferensi di pasar yang membentuk elastisitas 

permintaan terhadap produk atau barang tersebut akan sangat penting peranannya dalam 

menilai cakupan dampak dari aktivitas antipersaingan, khususnya yang bersifat lintas negara.

2. Transmisi Dampak Perilaku Antipersaingan Berskala Internasional

Apabila pada bagian sebelumnya dijelaskan mengenai dampak perilaku antipersaingan lokal 

terhadap perekonomian domestik, pada bagian ini akan diuraikan mengenai dampak perilaku 

antipersaingan dalam cakupan internasional. 

Kondisi sebenarnya akan semakin kompleks dengan memperhitungkan faktor pola 

perdagangan yang terjadi diantara kedua Negara yang berdagang. Sebagaimana terjadi pada 

umumnya, setiap Negara yang melakukan perdagangan internasional akan berupaya untuk 

memproduksi barang dan jasa yang dirasakan memiliki daya saing sehingga diharapkan dapat 

diekspor ke Negara lainnya. Akan tetapi meskipun demikian tidak berarti suatu Negara harus 

melakukan spesialisasi penuh dalam produksi barang dan jasa. Pola perdagangan pada 

umumnya akan banyak dipengaruhi oleh tekanan persaingan di pasar. Negara yang tidak 

memiliki dasar industri yang kuat akan suatu barang akan cenderung menjadi objek 

pengerukan consumer welfare/surplus dari Negara yang memiliki basis industri ekspor. 

Adapun penjelasannya adalah sebagai berikut:

eA = eB

Keseimbangan Produk di Negara a dan keseimbangan produk di pasar b

Apabila Negara a merupakan basis industri produk tersebut maka keberadaan perdagangan 

internasional antara Negara A dan B akan mendorong pelaku usaha untuk melakukan 

perdagangan diantara kedua Negara tersebut sampai harga diantara keduanya sama atau 

merepresentasikan harga jual produsen ditambah dengan ongkos kirim barang tersebut dari 

pabrik. Secara implisit keberadaan perdagangan internasional diantara kedua Negara pada 

intinya akan terus berlangsung selama terdapat permintaan terhadap suatu produk dan jasa 

dikedua Negara tersebut dan sampai tercapainya keseimbangan bersama (joint equilibrium) 

dikedua pasar dinegara yang berdagang tersebut.
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Pada tingkatan makro faktor utama yang menentukan permintaan dan penawaran dari 

perdagangan adalah daya saing harga (price competitiveness). Dimana dalam konteks tersebut 

terdapat dua macam daya saing yaitu:

1. Daya saing eksternal yaitu harga ekspor barang domestik relatif terhadap barang 

substitusinya di pasar internasional. Faktor tersebut mempengaruhi permintaan   

terhadap ekspor produk domestik. Dalam prakteknya ketersediaan ekspor akan sangat 

bergantung pada daya saing internal.

2. Daya saing internal yaitu kemampuan industri domestik yang berorientasi ekspor 

(traded goods) untuk menarik sumberdaya dari industri yang tidak berorientasi ekspor 

(non-traded). Pelaku usaha domestik mengalokasikan sumber daya untuk ekspor 

didasarkan pada harga relatif domestik dari traded dan non-traded goods.

Keberadaan daya saing internal dan eksternal tersebut memiliki pengaruh yang berbeda untuk 

barang-barang yang tergolong komoditi dan non-komoditi, hal tersebut mengimplikasikan 

adanya perbedaan dalam hal elastisitas harga relatif.

Penawaran ekspor barang-barang komoditi akan bersifat inelastis, hal tersebut 

merepresentasikan adanya batasan (scarcity) dalam jumlah lahan dan sumber daya mineral. 

Sebaliknya, permintaan terhadap barang komoditi bersifat sangat elastis sehingga keunggulan 

absolut dari suatu Negara terhadap suatu komoditas menentukan posisinya di pasar 

internasional, sebagai price taker atau price setter. Pada dasarnya kurva permintaan yang elastis 

tersebut konsisten dengan homogenitas dari pasar komoditi internasional, mendekati pasar 

persaingan sempurna. 

Sebagaimana terdapat dalam gambar di atas, permintaan terhadap produk perdagangan 

komoditi pada dasarnya akan bersifat sangat elastis dikarenakan karakteristiknya yang 

homogen serta banyaknya pelaku usaha yang dapat menyuplai produk tersebut sehingga pada 

akhirnya market power untuk kategori produk ekspor komoditi akan sangat bergantung pada 

keuntungan absolut dari hasil bumi suatu Negara.

5. Total ekspor terbagi menjadi: komoditi (agricultural dan mining) dan non-komoditi (manufacturing dan service), pengkategorian tersebut 

dirasakan tepat guna menyederhanakan analisa.
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Hal sebaliknya terjadi untuk produk non-komoditi. Untuk produk ekspor non-komoditi, 

penawaran ekspor sangat ditentukan daya saing internal, hal tersebut berimplikasi bahwa 

harga ekspor non–komoditi lebih banyak ditentukan oleh harga domestik. Dilihat dari 

perspektif game theory, terdapat dua kemungkinan perilaku dari pelaku usaha domestik dalam 

melakukan ekspor produk non-komoditi yaitu sebagai berikut:

Pelaku usaha domestik sama dengan pelaku usaha lainnya akan berusaha untuk mencapai 

keuntungan maksimal dimana MR = MC, sebagai konsekuensinya maka ketiadaan hambatan 

perdagangan akan membuka adanya peluang memaksimalkan keuntungan bagi mereka 

sehingga memungkinkan pelaku usaha domestik tersebut untuk mengekspor produk atau 

menjualnya di pasar domestik.
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Pasar Domestik (e,p) Pilihan keuntungan 

Pelaku usaha 

domestik 
d>s d<s 

D>S Dalam situasi ini di pasar domestik 

terdapat excess demand  dan di 

pasar internasional excess demand. 

Kecenderungan yang terjadi adalah 

penurunan elastisitas permintaan 

dikedua pasar, dalam hal ini e dan 

E, menjadikan elastisitas 

permintaan terhadap produk non -

komoditi tersebut menjadi lebih 

inelastis. Selanjutnya penurunan e 

dan E tersebut akan berdampak 

terhadap peningkatan harga yang 

mana akan menghasilkan

keseimbangan yang baru.   

1. Jika e<E dan  

A. Peningkatan harga p<P 

(M/p<M/P)  

B. Peningkatan harga p>P  

(M/p>M/P) 

2. Jika e>E (Qd < QD)dan 

A. Peningkatan harga p<P  

B. Peningkatan harga p>P  

Dalam situasi ini di pasar 

domestik terdapat excess supply 

dan di pasar internasional 

excess demand. 

Kecenderungan yang terjadi 

adalah penurunan elast isitas 

permintaan di pasar domestis 

dan peningkatan elastisitas di 

pasar internasional. Menjadikan 

elastisitas permintaan terhadap 

produk non -komoditi tersebut 

menjadi lebih inelastis di pasar 

internasional dan lebih elastis di 

pasar domestik. Selanjutnya 

peningkatan e dan penurunan E 

tersebut akan berdampak 

terhadap peningkatan harga di 

pasar internasional dan 

penurunan harga di pasar 

domestik.   

 

 

 

Pasar 

Internasional 

(E,P) 

D<S Dalam situasi ini di pasar domestik 

terdapat excess demand  dan di 

pasar internasional terdapat excess 

supply. 

Kecenderungan yang terjadi adalah 

penurunan elastisitas permintaan di 

pasar domestis dan peningkatan 

elastisitas permintaan di pasar 

internasional. Menjadikan elastisitas 

permintaan terhadap produk non -

komoditi tersebut menjadi lebih 

Dalam situasi ini terdapat 

excess supply di pasar domestik 

dan di pasar internasional. 

Kecenderungan yang  terjadi 

adalah peningkatan elastisitas 

permintaan dikedua pasar, 

dalam hal ini e dan E, 

menjadikan elastisitas

permintaan terhadap produk 

non-komoditi tersebut menjadi 

lebih elastis. Dampaknya adalah 

Pasar Domestik (e,p)  Pilihan keuntungan 
Pelaku usaha domestik 

d>s d<s  
D>S Dalam situasi ini di pasar domestik 

terdapat excess demand  dan di pasar 
internasional excess demand.  
Kecenderungan yang terjadi adalah 
penurunan elastisitas permintaan dikedua 
pasar, dalam hal ini e dan E, menjadikan 
elastisitas permintaan terhadap produk 
non-komoditi tersebut menjadi lebih 
inelastis. Selanjutnya penurunan e dan E 
tersebut akan berdampak terhadap 
peningkatan harga yang mana akan 
menghasilkan keseimbangan yang baru.   
1. Jika e<E dan  

? Peningkatan harga p<P 
(M/p<M/P)  

? Peningkatan harga p>P  
(M/p>M/P)  

2. Jika e>E (Qd < QD)dan  
? Peningkatan harga p<P  
? Peningkatan harga p>P  

Dalam situasi ini di pasar domestik 
terdapat excess supply dan di pasar 
internasional excess demand.  
Kecenderungan yang terjadi adalah 
penurunan elast isitas permintaan di 
pasar domestis dan peningkatan 
elastisitas di pasar internasional. 
Menjadikan elastisitas permintaan 
terhadap produk non -komoditi 
tersebut menjadi lebih inelastis di 
pasar internasional dan lebih elastis di 
pasar domestik. Selanjutnya 
peningkatan e dan penurunan E 
tersebut akan berdampak terhadap 
peningkatan harga di pasar 
internasional dan penurunan harga di 
pasar domestik.   

 

 
 

Pasar 
Internasional 
(E,P) 

D<S Dalam situasi ini di pasar domestik 
terdapat excess demand  dan di pasar 
internasional terdapat excess supply.  
Kecenderungan yang terjadi adalah 
penurunan elastisitas permintaan di pasar 
domestis dan peningkatan elastisitas 
permintaan di pasar internasional. 
Menjadikan elastisitas permintaan terhadap 
produk non -komoditi tersebut menjadi 
lebih inelastis di pas ar domestis dan lebih 
elastis di pasar internasional. Dampaknya 
adalah harga di pasar domestik akan naik 
dan harga di pasar internasional akan 
turun.  

Dalam situasi ini terdapat excess supply  
di pasar domestik dan di pasar 
internasional.  
Kecenderungan yang  terjadi adalah 
peningkatan elastisitas permintaan 
dikedua pasar, dalam hal ini e dan E, 
menjadikan elastisitas permintaan 
terhadap produk non -komoditi 
tersebut menjadi lebih elastis. 
Dampaknya adalah penurunan harga 
dikedua pasar tersebut.  

 



Sebagaimana terdapat dalam gambar disamping, permintaan terhadap produk perdagangan 

non-komoditi pada dasarnya akan bersifat inelastis dikarenakan karakteristik dan diferensiasi 

produk tersebut yang pada akhirnya akan mendorong terciptanya market power dari produsen 

produk. Sebaliknya, penawaran akan sangat elastis dimana produsen akan memproduksi barang 

berapa pun banyaknya permintaan yang terdapat di pasar.

Dengan adanya liberalisasi ekonomi antara dua Negara, maka berdasarkan kedua karakteristik 

produk ekspor tersebut dapat disimpulkan bahwa peluang terjadinya perilaku antipersaingan 

lebih besar dampaknya untuk produk non komoditi mengingat elastisitas produk non-komoditi 

tersebut lebih inelastis dibandingkan produk komoditi. Untuk mengembangkan analisa 

sehingga dapat ditelusuri lebih jauh transmisi dampak perilaku antipersaingan dalam konteks 

perdagangan internasional maka dibutuhkan pemahaman yang mendetil mengenai faktor-

faktor yang mempengaruhi elastisitas permintaan, termasuk karakteristik Negara yang 

melakukan perdagangan internasional tersebut.

IV. Dampak Faktor Penentu Aktivitas Antipersaingan Terhadap Pengecualian 
UU No. 5/1999 Pasal 50 Huruf g

Sebagaimana sudah dijelaskan pada bagian sebelumnya, pada dasarnya dampak suatu aktivitas 

antipersaingan akan sangat bergantung pada elastisitas permintaan (PED). Secara ekonomi 

terdapat beberapa faktor penting yang mempengaruhi elastisitas tersebut yaitu antara lain:

1. Ketersediaan Barang Substitusi (close substitute product)

Beragamnya produk atau barang yang tersedia dalam suatu pasar akan memudahkan konsumen 

untuk mencari substitusi barang konsumsinya sehingga akan meningkatkan elastisitas 

permintaanya menjadi lebih elastis. Konsepsi mendasar dari faktor ini adalah barang atau jasa 

yang memiliki ketersediaan substitusi yang banyak akan membuat barang atau jasa tersebut 

sensitif terhadap perubahan harga.
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2. Periode waktu yang digunakan dalam menganalisa (time period of analysis)

Semakin panjang periode analisa maka akan terlihat bahwa semakin responsif perubahan 

kuantitas barang akibat perubahan harga. Waktu yang singkat tidak cukup bagi konsumen 

untuk menyesuaikan keputusan konsumsinya akibat terjadinya perubahan harga. Periode 

waktu yang lama memungkinkan pembeli/konsumen untuk menentukan pilihan yang tebaik.

3. Proporsi suatu barang dalam kerangka anggaran (proportion of budget)

Elastisitas permintaan tergantung juga pada proporsi anggaran yang disediakan konsumen 

terhadap suatu barang atau jasa. Aturan dasarnya adalah semakin besar porsi anggaran 

konsumen dialokasikan  maka akan semakin responsif perubahan kuantitas barang seiring 

adanya perubahan harga.

4. Tingkat kebutuhan dari suatu barang atau jasa (necessity index) 

Jika suatu barang atau jasa merupakan sesuatu yang prioritas atau sangat penting maka 

permintaan tidak akan cenderung untuk berubah seiring terjadinya perubahan harga. Hal 

tersebut  berimplikasi bahwa barang-barang yang esensial/menjadi kebutuhan hidup sehari-

hari akan memiliki elastisitas permintaan yang inelastis.

Suatu barang dapat memiliki PED yang berbeda apabila faktor-faktor tersebut berubah. Faktor 

lainnya yang turut berpengaruh adalah kondisi dari Negara itu sendiri yang termasuk Negara 

besar atau Negara kecil (country specific factor). Sebagaimana terjadi dalam kenyataannya, 

dominasi dalam menentukan arah pergerakan pasar dari suatu barang dan atau jasa banyak 

ditentukan oleh Negara besar, baik dari sisi permintaan atau dari sisi penawaran. Contohnya: 

Negara yang memiliki jumlah penduduk banyak akan cenderung memiliki kemampuan untuk 

meningkatkan elastisitas permintaan terhadap suatu barang dan jasa sehingga mendorong 

terjadinya peningkatan harga barang atau jasa tersebut. Dilain pihak, kondisi suatu Negara 

yang memiliki jumlah pelaku usaha yang banyak yang memproduksi suatu jenis barang dan atau 

jasa tertentu akan memungkinkan untuk mendorong terjadinya dominasi penawaran sehingga 

meningkatkan harga dari suatu barang dan atau jasa tersebut. 

Dalam konteks Indonesia, terdapat beberapa karakteristik yang mungkin terjadi yaitu:

a. Melihat kondisi perekonomian Indonesia yang memiliki keuntungan-keuntungan 

spesifik dari sumber daya alam akan memungkinkan terdapatnya kecenderungan 

dominasi pelaku usaha Indonesia terhadap produk hasil alam baik produk primer 

maupun turunannya. Contoh dominasi tersebut dapat dilihat dalam produk hasil alam 

seperti karet, kelapa sawit, kopi, dan lainnya.

b. Selain itu, kondisi kemapanan teknologi yang masih kurang dibandingkan dengan 

Negara lain dibeberapa sektor industri membuka peluang Indonesia menjadi sasaran 

perlaku antipersaingan. Dalam hal ini, perilaku pelaku usaha yang digunakan untuk 

mempengaruhi preferensi konsumen akan menjadi penentu elastisitas permintaan 

terhadap suatu barang yang pada akhirnya akan dapat digunakan untuk melakukan 

abuse of dominant position. Contohnya dapat dilihat dalam industri mikroprosesor, 

farmasi, dan lainnya.
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Dalam konteks pengecualian UU No.5/1999 pasal 50 huruf g terhadap aktivitas bisnis yang 

ditujukan untuk ekspor maka dapat dinyatakan bahwa tindakan tersebut pada dasarnya dapat 

menimbulkan kesejahteraan yang hilang (DWL) dan akan menguntungkan pelaku usaha yang 

bergerak dibidang eksportir barang komoditi. Mempertimbangkan bahwa Indonesia untuk 

beberapa sektor komoditi merupakan Negara produsen utama maka dapat dinyatakan market 

power pelaku usaha Indonesia dibeberapa sektor komoditi cukup signifikan dan dapat 

digunakan untuk mempengaruhi pasar. 

Analisa Pengecualian UU No.5/1999 Pasal 50 huruf g (Perjanjian Atau Perbuatan Yang 

Bertujuan Untuk Ekspor Yang Tidak Mengganggu Kebutuhan Dan Atau Pasokan Pasar 

Dalam Negeri)

Sesuai dengan pasal 50 huruf g UU No.5/1999, perjanjian atau perbuatan yang bertujuan untuk 

ekspor yang tidak mengganggu kebutuhan dan atau pasokan pasar dalam negeri dikecualikan 

dari ketentuan-ketentuan dalam UU No5/1999. Pada dasarnya dalam sistem perekonomian 

yang terbuka akan muncul pola perdagangan yang sedemikian kompleks dimana mungkin saja 

pelaku usaha lokal tidak hanya bertujuan untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri saja tetapi 

juga untuk ekspor. Lebih jauh, perilaku pelaku usaha pada umumnya yang bertujuan untuk 

memaksimalkan keuntungan akan membentuk pola perdagangan yang tertuju pada 

keuntungan semata tanpa memperhatikan permintaan lokal. Hal tersebut mungkin saja dapat 

menimbulkan kondisi dimana pasokan lokal akan menurun dan meningkatkan harga jual 

ditingkat nasional. Kondisi sebagaimana tercantum didalam pasal 50 Huruf g mensyaratkan 

bahwa kondisi ekspor yang dikecualikan dari ketentuan UU No.5/1999 hanya dapat terjadi 

untuk produk yang diproduksi dalam jumlah yang besar dan melebihi permintaan domestik 

(excess supply). Secara implisit hal tersebut juga mengindikasikan bahwa kebijakan pembatasan 

ekspor untuk tujuan pemenuhan kebutuhan domestik menjadi sah untuk dilaksanakan dan 

perlu untuk dilakukan terlebih dahulu sebelum tercapainya kegiatan ekspor yang tidak 

mengganggu kebutuhan dan atau pasokan dalam negeri. Di sisi lain, pengecualian kegiatan 

ekspor dari ketentuan dalam UU No.5/1999 memunculkan kemungkinan adanya aktivitas 

antipersaingan yang berdampak negatif terhadap kepentingan nasional dan atau perekonomian 

negara lain. Kenyataan demikian berpotensi berseberangan dengan semangat dari setiap negara 

yang memiliki rezim persaingan untuk melakukan penegakkan hukum persaingan lintas negara 

yang diharapkan dapat menjamin berjalannya mekanisme pasar diantara negara yang saling 

berdagang. 

Sehubungan dengan prinsip-prinsip persaingan usaha yang terdapat dalam UU No.5/1999, 

khususnya pasal 2 dan 3, maka implikasi utama dari adanya pengecualian ini adalah sebagai 

berikut:

- Untuk produk/industri yang mengalami excess supply maka kemungkinan besar output 

yang diproduksi akan diekspor ke pasar internasional. Sesuai dengan permintan dan 

penawaran yang terjadi, harga pasar internasional akan bergerak seiring dengan 

dinamika permintaan dan penawaran di pasar domestik dan internasional. Sebagai 

konsekuensi dari integrasi pasar dometik dan internasional maka peningkatan harga 

internasional akan cenderung meningkatkan harga di pasar domestik. Dalam kondisi 
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 menjaga harga domestik tetap rendah, maka terdapat upaya untuk mengurangi 

surplus produsen dan menjaga atau meningkatkan surplus konsumen. Contoh dari 

kebijakan ini dapat dilihat dari pemberlakuan Domestic Market Obligation (DMO) pada 

industri kelapa sawit. Praktis upaya menyeimbangkan kepentingan pelaku usaha dan 

konsumen melalui instrumen kebijakan pembatasan ekspor menjadi relevan dan 

diperbolehkan melalui adanya pengecualian ini. Dampak dari kebijakan domestik 

tersebut pada akhirnya juga akan mengurangi pasokan di pasar internasional dan 

meningkatkan harga jual ke konsumen, dalam hal ini surplus konsumen internasional 

menjadi berkurang dan terdapat kesejahteraan yang hilang (dead weight loss). Dalam 

prakteknya dapat dinyatakaan bahwa kebijakan untuk menjaga pasokan di pasar 

domestik berdampak negatif terhadap kesejahteraan konsumen di pasar internasional.

- Untuk produk/industri yang dibutuhkan oleh konsumen di pasar domestik akan tetapi 

industri lokal belum dapat memenuhinya, baik sedikit maupun sepenuhnya, maka akan 

terdapat ketergantungan import dari Negara lain yang memproduksi produk tersebut 

(excess demand). Sebagai konsekuensinya maka adanya aktivitas antipersaingan seperti 

kartel atau abuse of dominant position dari pelaku usaha yang memproduksi produk 

import tersebut akan berdampak pada pengurangan surplus konsumen domestik dan 

peningkatan surplus produsen produk impor serta menimbulkan kesejahteraan yang 

hilang (dead weight loss). Dalam prakteknya dapat dinyatakaan aktivitas 

antipersaingan diluar Indonesia dapat berpengaruh negatif terhadap kesejahteraan 

konsumen di pasar domestik untuk itu perlu dilakukan upaya untuk mencegah 

terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat tersebut. Terkait 

dengan hal tersebut, perlu elaborasi lebih lanjut mengenai kebijakan persaingan 

internasional yang terdapat didalam UU No.5/1999 mengingat hal tersebut 

berhubungan dengan rezim persaingan di Negara lain. 

- Untuk produk/industri memang ditujukan untuk keperluan ekspor atau bukan berasal 

dari kebutuhan domestik, maka pola perdagangan ditujukan sepenuhnya untuk 

meningkatkan keuntungan pelaku usaha. Dalam hal ini suatu aktivitas antipersaingan 

dalam industri tersebut tidak akan berdampak terhadap kesejahteraan konsumen.  

Dari gambaran tersebut, rezim persaingan Indonesia menjadi lebih jelas dimana terdapat 

kompromi kebijakan persiangan dengan kebijakan pembangunan, dalam hal ini berarti bahwa 

pengembangan kebijakan persaingan ditujukan untuk memaksimalkan kesejahteraan domestik 

dan membatasi keuntungan produsen/pelaku usaha. Selain itu keberadaan pengecualian 

tersebut dengan tegas menyatakan bahwa pengembangan kebijakan persaingan Indonesia yang 

ditujukan untuk menjaga keseimbangan pelaku usaha dan kepentingan umum dapat diartikan 

bahwa dalam kondisi tertentu kebijakan dapat digunakan untuk menjaga kesejahteraan 

konsumen. 

Akan tetapi dilain pihak perlu diperhatikan bahwasanya komoditi/produk ekspor yang 

mungkin dikecualikan dari penegakkan hukum persaingan akan mungkin merupakan produk 

yang memiliki necessity index yang cukup tinggi atau menjadi kebutuhan yang penting bagi 

rakyat banyak sehingga ketika suatu aktivitas antipersaingan dilakukan, meskipun hanya 

ditujukan untuk tujuan ekspor, hal tersebut pada akhirnya dapat berdampak juga terhadap 

kesejahteraan domestik. 
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V. Penutup dan Rekomendasi

Sebagaimana telah ditunjukan didalam staff report ini, diperlukan adanya reformasi mendasar 

dalam mengembangkan desain kebijakan persaingan Indonesia. Solusi terbaik adalah dengan 

mempertimbangkan daya saing eksternal dan internal sehingga dapat dinilai kondisi-kondisi 

yang akan memaksimalkan kesejahteraan rakyat Indonesia. 

Sebagaimana disajikan dalam bab-bab sebelumnya, terdapat alasan yang kuat untuk 

menyatakan bahwa dampak peilaku antipersaingan akan semakin besar untuk industri yang 

bersifat inelastis, dimana secara konkret industri tersebut utamanya merupakan industri non-

komoditi yang berupa industri manufaktur dan jasa. Untuk kasus Indonesia dimana untuk 

beberapa kategori komoditi merupakan Negara produsen utama maka kemungkinan untuk 

memiliki market power yang dapat mengakibatkan perilaku antipersaingan juga akan semakin 

besar.  

Politik ekonomi dari satu negara merupakan faktor penting yang menentukan cakupan 

pengecualian hukum persaingan. Untuk Indonesia, pengecualian dalam UU No.5/1999 pasal 

50 Huruf g selayaknya disejalaraskan dengan asas dan tujuan UU itu sendiri yaitu menjaga 

keseimbangan antara kepentingan pelaku usaha dan kepentingan umum. Untuk itu dalam 

menentukan cakupannya selayaknya juga mengedepankan faktor indeks kebutuhan dari suatu 

industri, kondisi persaingan di pasar, dan sinkronisasi kebijakan persaingan dalam menunjang 

pembangunan yang berkesinambungan. Dengan melihat lebih jauh beberapa hal tersebut maka 

KPPU dapat menilai lebih baik lagi batasan pengecualian UU No.5/1999 pasal 50 huruf g.  
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Peranan Pesaing Asing Dalam

 Persaingan Pada Pasar Industri

 Manufaktur Domestik
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Abstraksi

Pada awal pembahasan mengenai structure-performance, penelitian yang dilakukan umumnya 

dengan menggunakan asumsi sistem ekonomi tertutup. Padahal pada kenyataannya di dunia ini 

hampir tidak ada negara yang mempunyai sistem seperti itu. Akibat adanya perdagangan 

dengan perekonomian luar negeri, maka produsen domestik juga harus bersaing dengan 

produsen luar negeri. 

Awal perkembangan industri Indonesia diawali dengan kondisi banyak keterbatasan. Untuk 

mengembangkan industri, pemerintah mengambil kebijakkan untuk memproteksi industri-

industri tersebut. Hal-hal tersebut kemudian menyebabkan munculnya banyak industri-

industri dengan konsentrasi tinggi. Padahal, dalam organisasi industri dikatakan bahwa tingkat 

konsentrasi yang tinggi merupakan salah satu faktor yang dapat menyebabkan hambatan 

masuk ke pasar. Hambatan masuk ke pasar dapat membuat produsen bebas untuk menggunakan 

market power-nya untuk mencari keuntungan sebesar-besarnya. Hambatan masuk juga 

ditenggarai dapat memicu inefisiensi dalam industri karena mereka tidak terdorong untuk 

berkompetisi dan memperbaiki produksinya lebih baik lagi.

Akan tetapi, membangun suatu perusahaan tentu tidak mudah dengan adanya kendala modal 

yang biasanya dikeluhkan pengusaha. Oleh karena itu, adanya persaingan dengan produsen 

non-domestik (pesaing asing)  seharusnya dapat menggantikan peran pesaing domestik yang 

tidak ada di pasar dan menjadi pesaing bagi produsen domestik yang sudah ada. Dengan adanya 

persaingan dengan produsen asing maka produsen domestik tidak bisa seenaknya 

mempergunakan kekuatan pasarnya. Persaingan yang terjadi dalam pasar suatu produk harus 

memperhitungkan adanya produsen non-domestik. Jika perannya memang penting, maka 

keberadaan barang impor dan ekspor juga harus diperhitungkan dalam pendefinisian pasar 

bersangkutan suatu produk.

I. Pendahuluan

1. Latar Belakang

Pada awal pembahasan mengenai structure-performance, penelitian yang dilakukan umumnya 

dengan menggunakan asumsi sistem ekonomi tertutup. Padahal pada kenyataannya di dunia ini 

hampir tidak ada negara yang mempunyai sistem seperti itu. Keterbukaan suatu negara dengan 

negara lain bisa dilihat dari adanya arus perdagangan serta arus modal dari dan ke dalam negara 

tersebut. Umumnya kebijakan ekonomi terbuka ini diambil suatu negara dengan harapan akan 

membuka akses pasar terhadap ekspor bagi produk-produk mereka, sekaligus membuka sumber 

pengadaan barang modal dan  bahan baku industri dari negara-negara lain.  Dari keterbukaan 

ini, tidak hanya barang modal dan bahan baku industri  yang dapat masuk ke dalam negeri, 

tetapi juga barang jadi. Akibat adanya perdagangan dengan perekonomian luar negeri, maka 

produsen domestik juga harus bersaing dengan produsen luar negeri. 

Pada tahap awal industrialisasi suatu negara, umumnya banyak negara memproteksi industri 

domestiknya. Hal ini mengakibatkan  kebijakan proteksi tersebut tidak memungkinkan atau 

menguntungkan bagi pesaing asing untuk masuk ke pasar domestik. Alasan proteksi yang 

sering dikemukakan antara lain adalah untuk melindungi industri yang masih muda. Berberapa 

bentuk proteksi yang sering diberlakukan adalah tarif dan kuota. 
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Sementara itu, dalam teori ekonomi industri dikatakan bahwa adanya hambatan masuk (barriers 

to entry) ke dalam industri yang tingginya ditambah lagi dengan terkonsentrasinya sumber daya 

pada kelompok tertentu dapat menimbulkan kolusi dan menimbulkan kenaikan profit. Ancaman 

pesaing potensial berkurang dan seringkali terjadi pengalokasian sumber daya secara tidak 

optimal. Alokasi sumber daya yang tidak optimal pada akhirnya justru akan merugikan 

konsumen.  Antara lain adalah harga yang tinggi. Akan lebih merugikan lagi jika harga tinggi 

ini tidak diikuti oleh kualitas produk yang baik.  

Sama seperti banyak negara, pada awal pembangunan industrinya Indonesia banyak melakukan 

proteksi dengan alasan untuk melindungi industri yang masih muda. Namun di balik proteksi 

ini munculah permasalahan bahwa industri domestik menjadi cenderung manja dan terus-

menerus meminta perlindungan dari persaingan dengan pesaing asing. Beberapa kalangan juga 

menilai bahwa industri domestik menjadi tidak efisien akibat proteksi ini. Dari penelitian Hal 

Hill(1987), dijelaskan bahwa pengalaman pembangunan industri manufaktur Indonesia selama 

ini, didapatkan bahwa kombinasi tingkat proteksi impor yang tinggi dengan tingkat 

konsentrasi yang tinggi melemahkan persaingan pada banyak industri di Indonesia. Padahal 

seperti sudah disampaikan di atas, adanya barriers to entry ke dalam industri ditambah lagi 

terkonsentrasinya sumber daya pada kelompok tertentu dapat menimbulkan kolusi dan 

menyebabkan kenaikan profit.  

Dengan semakin meningkatnya interaksi Indonesia dengan negara lain, maka diharapkan 

Indonesia akan semakin membuka perekonomiannya terhadap perdagangan. Sampai saat ini 

masih bayak pihak yang mempertentangkan manfaat dari perdagangan itu sendiri, karena 

dirasa lebih menguntungkan kepentingan negara maju saja. Hal ini misalnya pada kasus-kasus 

seperti dumping dan proteksi industri yang gencar dilakukan oleh negara maju, walaupun 

mereka sendiri kerap protes terhadap keputusan negara berkembang untuk memproteksi 

industri domestiknya. Selain itu ada ketakutan bahwa terbukanya perdagangan akan 

memindahkan penguasaan sumber daya dari pelaku usaha domestik ke pelaku usaha asing. Atau 

bisa saja menciptakan kolusi impisit antara pelaku usaha asing dan domestik. Jika ini terjadi, 

maka perdagangan justru dapat merugikan konsumen. 

Terlepas dari sikap negara-negara maju tersebut, kita pun perlu untuk berkaca apakah benar 

keterbukaan perdagangan yang kita hadapi membawa keuntungan.  Oleh karena itu, perlu 

diketahui terlebih dahulu manfaat yang ditawarkan dari terbukanya suatu negara terhadap 

persaingan itu sendiri. Ada berberapa keuntungan yang dapat ditawarkan dari perdagangan 

seperti yang dikemukakan oleh Edwards(1998) dan Tybout(2000), salah satu diantaranya yang 

akan dibahas di sini adalah  pengurangan hambatan perdagangan  akan meningkatkan  tekanan 

bersaing bagi  produsen domestik akibat adanya barang-barang impor.  Ini akan mendorong 

mereka untuk mengurangi inefisiensi dan atau mengurangi profit yang diterima agar tetap 

dapat eksis dalam persaingan. Pada akhirnya hal ini akan menguntungkan konsumen. 

1.  Shauki, Ahmad, Collin Loughin,  Steven Marks, Ningrum Sirait, Laporan Kebijakan Persaingan Indonesia, USAID Project No. 0497 

0372, November 1999.

2. Eva Paus, Nola Reinhardt and Michael Robinson, ” Trade Liberalization And Productivity Growth In Latin American Manufacturing 

1970–98”, Policy Reform, March 2003, Vol. 6(1), pp. 1–15
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Sejak tahun 1969, pemerintah Indonesia menderegulasikan beberapa peraturan 

perdagangannya. Beberapa diantaranya ialah memberi kemudahan dalam prosedur ekspor dan 

impor serta kemudahan dalam berinvestasi lansung  di dalam negeri. Hal ini tentu saja akan 

mempengaruhi struktur dan kinerja industri terutama industri manufaktur dalam negeri. 

Dengan semakin terbukanya hambatan masuk ini maka mau tak mau industri dalam negeri 

harus siap bersaing. 

2. Perumusan Masalah

Seperti telah dikatakan di atas bahwa adanya konsentrasi yang tinggi telah melemahkan 

persaingan di Indonesia. Selain itu, dalam teori Structure-Conduct-Performance (S-C-P) adanya 

barriers to entry turut mempersulit kondisi persaingan. Barriers to entry ini bisa berasal dari 

aturan pemerintah atau berasal dari struktur industri itu sendiri. Yang berasal dari pemerintah 

misalnya aturan dagang, sementara adanya struktur biaya tertentu dan adanya diferensiasi 

produk merupakan barrier to entry yang berasal dari struktur industri tersebut. 

Adanya industri yang cenderung terkonsentrasi tinggi dikhawatirkan dapat mempermudah 

produsen untuk mengambil keuntungan yang tinggi, mengurangi kesejahteraan konsumen 

serta menghambat efisiensi dan inovasi. Akan tetapi, membangun suatu perusahaan tentu tidak 

mudah dengan adanya kendala modal yang biasanya dikeluhkan pengusaha. Oleh karena itu, 

adanya persaingan dengan produsen non-domestik (pesaing asing)  seharusnya dapat 

menggantikan peran pesaing domestik yang tidak ada di pasar dan menjadi pesaing bagi 

produsen domestik yang sudah ada. Dengan adanya persaingan dengan produsen asing maka 

produsen domestik tidak bisa seenaknya mempergunakan kekuatan pasarnya. Persaingan yang 

terjadi dalam pasar suatu produk harus memperhitungkan adanya produsen non-domestik.

3. Tujuan Penelitian

Tujuan penulisan ini adalah untuk menggali apakah adanya keterbukaan ekonomi, dalam hal ini 

keterbukaan perdagangan, secara signifikan dapat mempengaruhi  kinerja industri manufaktur 

di Indonesia. Dari hal tersebut nantinya dapat ditarik kesimpulan apakah produsen non-

domestik cukup berperan atau tidak dalam persaingan di pasar domestik. Jika perannya 

memang penting, maka keberadaan barang impor dan ekspor juga harus diperhitungkan dalam 

pendefinisian pasar bersangkutan suatu produk. 

4. Sistematika Penulisan

Pembahasan kertas kerja ini dibagi atas empat bagian. Keempat bagian tersebut adalah: 

BAB I PENDAHULUAN

Pada bab ini dirumuskan latar belakang, perumusan masalah, tujuan penulisan, dan sistematika 

penulisan.

BAB II TINJAUAN LITERATUR DAN METODE PENELITIAN

Bab ini membahas mengenai konsep pengukuran dan konsep struktur, perilaku dan kinerja 

industri di perekonomian yang terbuka. Juga dibahas mengenai manfaat dan teori yang 

berkaitan dengan perdagangan. Selanjutnya akan dibahas juga beberapa penelitian empiris 

yang pernah ada berkaitan dengan tulisan, dan terakhir membahas metode yang akan dipakai.
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BAB III PEMBAHASAN HASIL PENELITIAN

Dalam bab ini dibahas analisadeskriptif struktur dan kinerja industri manufaktur 1990-2002 

dan ditambah analisa hasil pengolahan data.

BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN 

Bab ini merupakan penutup berisi kesimpulan dan saran. 

II. Tinjauan Literatur Dan Metodologi

1. Kinerja industri dalam perekonomian terbuka 

Pada awal mula pengembangan analisis mengenai organisasi industri, pembahasan 

dititikberatkan pada dua model struktur pasar tradisional, yaitu persaingan sempurna dan 

monopoli. Bentuk pasar yang lain adalah monopolistik competition dan oligopoli. Bentuk pasar 

yang terakhir ini banyak ditemukan dalam kehidupan nyata. Kemudian bentuk pasar oligopoli 

ini menjadi fokus penelitian dari para ahli ekonomi industri, karena adanya market power dari 

bentuk pasar oligopoli. Pengunaan market power dalam suatu pasar dapat menyebabkan 

distorsi dalam perekonomian, dan tentu saja hal ini merugikan dari sudut pandang sosial. 

Selanjutnya, terdapat dua aliran besar yang memiliki dasar analisis yang cukup mapan dalam 

menjelaskan masalah-masalah ekonomi industri di dunia nyata, yaitu aliran Structure Conduct 

Performance (S-C-P) atau dikenal juga sebagai pandangan klasik dan aliran Chicago. Selain dua 

aliran tersebut masih ada pendekatan lain yang juga memperkaya analisis mengenai tingkah 

laku perusahaan dalam suatu industri, misalnya aliran New Industrial Economics (NIB), dll. 

Aliran S-C-P pertama kali dicetuskan oleh Edward Mason (1939) dan Joe S. Bain (1942). 

Menurut aliran ini, struktur pasar akan menentukan perilaku perusahaan-perusahaan di pasar, 

dan pada akhirnya perilaku perusahaan-perusahaan tersebut akan menentukan kinerja dari 

pasar tersebut, dan hubungan dari struktur, perilaku, dan kinerja pasar adalah hubungan satu 

arah, dengan fokus utama adalah struktur pasar. Aliran ini kemudian mengalami perkembangan 

yang sangat pesat setelah Bain melakukan penelitian mengenai hubungan antara  struktur dan 

kinerja pasar di tahun 1956.  Penelitiannya ini bertujuan untuk menguji hipotesis teori oligopoli 

yang menyatakan bahwa kekuatan pasar akan semakin meningkat dengan semakin 

meningkatnya konsentrasi pasar dan semakin sulitnya kondisi untuk memasuki pasar  tersebut. 
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Gambar 2-1 
Pola Stucture - Conduct – Performance

Pada awalnya, mereka mengasumsikan bahwa pasar yang mereka teliti  adalah pasar pada 

negara perekonomian tertutup.  Padahal, pada  kenyataannya hampir tidak ada negara 

dimanapun yang perekonomiannya benar-benar tertutup. Keterbukaan suatu negara dengan 

negara lain bisa dilihat dari adanya arus perdagangan serta arus modal dari dan ke dalam negara 

tersebut. Umumnya kebijakan ekonomi terbuka ini diambil suatu negara dengan harapan akan 

membuka akses pasar terhadap ekspor bagi produk-produk mereka, sekaligus membuka sumber 

pengadaan barang modal dan  bahan baku industri dari negara-negara lain.  Dari keterbukaan 

ini, tidak hanya barang modal dan bahan baku industri  yang dapat masuk ke dalam negeri, 

tetapi juga barang jadi. 

Melalui serangkaian kebijakan perdagangan, pemerintah suatu negara berupaya seoptimal 

mungkin memanfaatkan hubungan dagang dengan negara lain agar kinerja makro negara 

tersebut lebih baik dibandingkan sebelum melakukan perdagangan. Kinerja makro yang 

dimaksud di sini adalah pertumbuhan, distribusi pendapatan, dan stabilitas harga. Beberapa 

kebijakan ekonomi yang umumnya dipilih oleh negara berkembang adalah kebijakan promosi 

ekspor, substitusi impor, dan proteksi industri. Penjelasan dari ketiga kebijakan tersebut adalah 

sebagai berikut:

3. Don E. Waldman dan Elizabeth  J. Jensen, Industrial Organization, Adison Wesley Longman Inc., 2001
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1. Kebijakan promosi ekspor, kebijakan ini  dapat memberi pemasukan devisa dan melatih 

produsen domestik untuk lebih meningkatkan daya saing dan produktifitasnya. 

2. Kebijakan substitusi impor, tujuan utama kebijakan ini untuk menghemat devisa. 

Barang-barang yang semula diimpor kemudian diproduksi dalam negeri. 

3. Kebijakan proteksi industri, tujuan utamanya untuk melindungi industri yang baru 

berkembang. Umumnya kebijakan ini hanya bersifat sementara sampai industri dalam 

negeri dianggap telah mampu bersaing dengan produsen asing. Jika industri tersebut 

sudah berkembang maka perlindungan akan dicabut. Perlindungan yang diberikan 

antara lain berupa pengenaan tarif atau  kuota atas produk produsen asing yang  

masuk ke dalam negeri.

Akibat adanya perdagangan dengan perekonomian luar negeri, maka produsen domestik juga 

harus bersaing dengan produsen luar negeri, dan hal ini diperkirakan mempengaruhi kinerja 

industri domestik. Penelitan yang telah memasukan unsur persaingan dengan produsen asing 

ke dalam analisis Structure-Conduct-Performance(S-C-P) pertama kali dilakukan oleh Esposito 

dan Esposito (1971). Dalam penelitiannya mereka ingin menguji hipotesis hubungan antara 

impor dengan kinerja (profitabilitas) industri domestik yang diwakili oleh variabel price-cost 

margin (PCM).  Penelitian ini kemudian juga diuji dan dikembangkan lagi  pada penelitan 

sejenis di berbagai negara.  Hasilnya tidak sama di semua negara, namun  ada hipotesis awal 

yang berlaku secara umum. Hipotesisnya ialah bahwa impor mempunyai  disciplining impact 

terhadap PCM industri domestik. Persaingan dengan produsen asing membuat produsen 

domestik tidak leluasa memanfaatkan  market power, hal ini akan mengurangi sebagian 

keuntungannya. 

Sementara itu, dalam teori ekonomi perdagangan internasional Adam Smith mengatakan 

bahwa surplus perdagangan yang dipaksakan lewat mekanisme proteksi dan pemberian 

monopoli akan mengorbankan efisiensi dan produktifitas. Perusahaan tidak akan terdorong 

untuk melakukan efisiensi dan inovasi, akibatnya jumlah yang diproduksi tidk saja sedikit tetapi 

juga harga jualnya makin mahal dengan kualitas yang belum tentu baik. 

Smith sangat berkeyakinan bahwa perdagangan akan meningkatkan kemakmuran bila 

dilaksanakan melalui mekanisme perdagangan bebas. Melalui mekanisme perdagangan bebas, 

para pelaku ekonomi diarahkan untuk melakukan spesialisasi dalam upaya meningkatkan 

efisiensi.  Sebaiknya  spesialisasi yang dilakukan berdasarkan pertimbangan keunggulan 

absolute, yaitu keunggulan yang dilihat dari kemampuan produksi dengan biaya rendah. 

Dengan biaya produksi lebih rendah, dengan input yang sama dapat dihasilkan output yang lebih 

banyak.

2.  Hasil-Hasil Penelitian Empiris

Pada berberapa penelitian empiris, ada alternatif pendekatan yang dapat dipakai untuk melihat 

efek perdagangan terhadap keuntungan perusahaan domestik. Yang pertama adalah dengan 

mengukur perubahan konsentrasi perusahaan domestik saat ekspor dikeluarkan dari 

perhitungan sedangkan impor ditambahkan dalam perhitungan ukuran pasar. Penelitian yang 

dilakukan Utton di Inggris, peningkatan konsentasi perusahaan antara tahun 1958-1977 

menghilang saat dilakukan koreksi ini.  
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Dengan menurunnya tingkat konsentrasi, maka dapat diperkirakan bahwa hal ini juga akan 

mempengaruhi keuntungan perusahaan domestik. Alternatif kedua ialah dengan memasukkan 

variabel perdagangan dalam persamaan regresi tingkat keuntungan. Penelitian pertama 

Esposito menggunakan cara ini. Selain penelitian Esposito, peneliti lain juga menemukan 

bahwa impor mempunyai efek negatif yang signifikan terhadap keuntungan perusahaan 

domestik. Mereka antara lain  Levinsohn(1993) untuk Turki; Harrison (1994) untuk pantai 

gading, Pugel (1980) dan Katics - Petersen (1994) untuk Amerika Serikat, serta Krishna and 

Mitra (1998) untuk India.

Sedangkan pada berberapa penelitian lain tidak menemukan efek ini. Misalnya saja Zaralis 

(1991), ia menyatakan bahwa pada kasus dimana impor tidak kompetitif maka hubungan antara 

tingkat keuntungan dan impor bisa positif. Ini dapat terjadi apabila antara importir dan 

perusahaan domestik dapat melakukan kolusi. Hal ini juga dinyatakan oleh Geroski dan  

Jacquemin( 1981), serta Chou(1984).  Variabel konsentrasi yang umumnya dipakai adalah rasio 

konsentrasi empat perusahaan terbesar (CR4), namun ada juga yang memakai pengukuran 

konsentrasi lainnya seperti Herfindahl-Hirchman Index (HHI). Sedangkan untuk mengukur 

performance dapat digunakan rasio price-cost margin yang didapatkan dari turunan persamaan 

maksimisasi profit. 

Selain itu, ada juga penelitian Yalcin. Penelitian Yalcin ini ingin melihat dampak dari liberalisasi 

perdagangan di Turki terhadap kinerja industri manufakturnya. Ia menggunakan analisa data 

panel 12 tahun terhadap industri. Kinerja diukur dengan variabel price-cost margin. Sementara 

variabel yang mempengaruhi price-cost margin antara lain: tingkat kompetisi perusahaan 

domestik, barriers to entry, dan kelangkaan input (input scarcity).

Hasil penelitiannya adalah antara profit dan konsentrasi terbentuk hubungan yang non-linier. 

Mula-mula profit  meningkat beriringan dengan meningkatnya konsentrasi. Namun kemudian 

setelah konsentrasi mencapai titik tertentu maka profit akan menurun. Variabel lainnya seperti 

skala ekonomis, intensitas ekspor, pertumbuhan industri, iklan, harga, pengeluaran riset 

mempengaruhi profit secara positif. Rasio impor tidak begitu berpengaruh terhadap profit 

industri domestik. Rasio ini baru berpengaruh pada industri yang sangat terkonsentrasi dengan 

hubungan yang negatif.  Semakin tinggi tingkat konsentrasi maka hubungannya akan semakin 

negatif.

Berikutnya, ada juga penelitian De Ghelinck et al (1988). Pada penelitiannya mereka ingin 

melihat kaitan antara profitabilitas industri manufaktur dan perdagangan dengan kondisi 

bahwa adanya variasi industri tersebut. Dalam penelitian tersebut mereka menggunakan 

variabel dummy untuk membedakan industri atas industri yang menghasilkan barang produsen 

dan industri yang menghasilkan bukan barang produsen. Penggolongan ini diambil 

berdasarkan diferensiasi pada produknya, dimana biasanya barang produsen memiliki 

diferensiasi yang rendah. 

 4. Maioli, Sara, Trade, FDI and Plant-Level Price-Cost Margins in the UK, University of Nottingham, September 2005

5. Chou, Tien-Chen, Concentration, Profitability and Trade in a Simultaneous Equation Analysis: The case of Taiwan

6. Ghellinck, Elizabeth, Paul A. Geroski,  and Alexis Jaquemin, Inter-industry variations in the effect of trade on industry performance, 

The Journal of Industrial Economics, Vol.38, No.1 (Sept.,1988), page 2-29
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Hasil penelitiannya adalah variabel openness memiliki mempunyai dampak mengurangi profit 

paling besar pada industri yang  terkonsentrasi. Sementara itu, diferensiasi produk yang pada 

kondisi ekonomi tertutup akan meningkatkan profit, pada kondisi ekonomi terbuka, justru akan 

menurunkan profit. Jadi openness akan mengurangi profit pada industri yang difersifikasinya 

tinggi. 

3. Metode Penelitian

Dalam tulisan ini, penulis ingin melihat dampak perdagangan terhadap keuntungan perusahaan 

domestik. Model yang dipakai ialah model ekonometrika Maioli et al, dimana variabel 

perdagangan dimasukan dalam persamaan tingkat keuntungan perusahaan domestik. Dalam 

model persamaannya ini kinerja diwakili oleh variabel price-cost margin (PCM). Persamaannya 

adalah sebagai berikut:

PCM=α + ß.X  + ε i= industri, 1,..,N dan t=waktu, 1,...,Tt it it                                         

Variabel eksogen dalam penelitian tersebut antara lain:

Trade, Foreign Direct Investment, Plant-level Labor Productivity, Plant-Level Capital-output 

Ratio, Hirchman-Herfindahl Index(HHI), Turbulence, Dummy Foreign, Dummy assisted area, 

Minimun Efficient Scale, Cost Advantage Ratio, dan Market Growth

Karena adanya keterbatasan data yang dimiliki, tidak semua variabel yang ada dalam 

persamaan-persamaan di model Maioli tersebut di atas dipakai. Dari keseluruhan variabel, yang 

bisa didapatkan antara lain: PCM, Minimum Efficient Scale (MES), OPEN, GR, Labprod. Selain 

itu indeks konsentrasi yang dipakai adalah CR4 untuk menggantikan Hirchman-Herfindahl 

Index(HHI). Hal ini dilakukan karena data untuk menghitung Herfindal indeks sulit didapat, 

sementara indeks CR4 lebih mudah didapat. Sama seperti MES dan PCM, penghitungan CR4 

didasarkan pada jumlah outputnya. Perhitungannya adalah:

Sehingga, model yang dipakai dalam kertas kerja ini adalah:

PCM = f(CR4, MES, OPEN, GR, Labprod)

Dalam tulisan ini, variabel-variabel utamanya adalah PCM, CR4 dan OPEN, sedangkan 

variabel lainnya hanya sebagai pelengkap yang tidak akan dibahas pada bab pembahasan. 

Namun berikut ini diberikan sedikit penjelasan saja. Penjelasan dari variabel-variabelnya adalah 

sebagai berikut:

7. Maioli, Sara, Trade, FDI and Plant-Level Price-Cost Margins in the UK, University of Nottingham, September 2005
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* PCM (Price- Cost Margin) : 

Price-Cost Margin (PCM) merupakan salah satu variable yang biasa dipakai untuk menilai 

kinerja suatu pasar. 

* Trade:  Variabel yang mewaliki persaingan dari produk asing di pasar domestik.

Arus perdagangan dapat dilihat dari dua alternatif cara. Yang pertama menggunakan variable 

OPEN seperti di atas. Variabel OPEN didapatkan dari nilai impor dibagi nilai impor ditambah 

nilai ekspor (OPEN=impor/impor+ekspor). Yang kedua adalah menggunakan dua variable 

terpisah, yaitu intensitas impor dan intensitas ekspor. Intensitas ekspor merupakan rasio dari 

nilai ekspor terhadap nilai output (intensitas ekspor = nilai ekspor/total output). Sedangkan 

intensitas impor merupakan rasio nilai impor terhadap nilai barang tersebut yang dipasarkan di 

pasar domestik (intensitas impor = nilai impor/(output+impor-ekspor). Pada akhirnya 

penelitian ini memakai variabel OPEN.  Variabel ini sudah  mewakili unsur perdagangan 

dengan luar negeri. Selain itu, variabel ini juga sering digunakan dalam berberapa penelitian 

lain dan  baik digunakan sebagai perbandingan. 

Seperti dikutip Maioli , De Ghellinck et al (1988) menjelaskan bahwa variabel ini mengukur 

keseimbangan perdagangan negara. Jika variabel OPEN mendekati nol, maka dalam industri 

tersebut nilai impor sangat kecil dibandingkan nilai ekspornya. Jika mendekati 1 maka nilai 

ekspornya yang sangat kecil dibandingkan nilai impornya. Industri yang secara internasional 

tidak kompetitif tidak berarti bahwa intensitas impornya tinggi, tetapi harus dilihat apakah 

impor mendominasi transaksi perdagangan negara tersebut. Variabel OPEN dapat 

merefleksikan hal tersebut

Tingkat keterbukaan ekonomi (OPEN) berpengaruh secara negatif terhadap price-cost margin 

(PCM) produsen domestik. Semakin tinggi tingkat keterbukaan, maka price cost margin akan 

semakin menurun. Persaingan yang semakin ketat membuat produsen domestik mengurangi 

keuntungannya. Dari penelitian yang dilakukan oleh Maioli, tingkat keterbukaan (OPEN) 

secara signifikan berpengaruh negatif  terhadap Price-Cost Margin. 

Jika tingkat keterbukaan (OPEN) dikaitkan dengan diferensiasi produk, maka diduga bahwa 

disciplining impact dari variabel OPEN akan lebih berpengaruh pada golongan industri yang 

rendah tingkat diferensiasi produknya. Adanya diferensiasi produk merupakan salah satu 

sumber barriers to entry yang besar. Semakin tinggi barriers to entry akan memudahkan produsen 

di dalam negeri mempergunakan kekuatan pasarnya untuk mempengaruhi jumlah output dan 

harga. Tingkat keuntungan (PCM) akan semakin menurun dengan semakin berkurangnya 

barriers to entry. 

* Plant-level Labor Productivity

Variabel ini mengukur produktivitas tenaga kerja yang didapat dari membagi nilai tambah ril 

dengan jumlah pekerja. Tidak banyak persamaan price-cost margin (PCM) yang memasukan 

variabel ini. Namun variabel ini dianggap penting juga sehingga dimasukan dalam model. 

Variabel ini penting bagi Maioli untuk melihat dampak dari peningkatan efisiensi pemakaian 

pekerja. Seperti pada penelitian Maioli, produktifitas pekerja diprediksi mempunyai hubungan 

positif dengan tingkat keuntungan. Semakin tinggi produktifitas maka tingkat keuntungan 

yang didapat produsen akan meningkat. 
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* Cr4

Merupakan salah satu rasio konsentrasi industri yang menggambarkan struktur pasar.  Ada 

dua pandangan mengenai pengaruh konsentrasi terhadap terhadap price-cost margin (PCM). 

Menurut hipotesis kekuasaan pasar (market power hypothesis), konsentrasi akan berpengaruh 

positif terhadap tingkat keuntungan. Semakin tinggi konsentrasi, maka semakin tinggi pula 

keuntungan yang dapat diperoleh. Penjelasannya adalah dengan adanya konsentrasi tinggi akan 

perusahaan dapat mempergunakan kekuasaan pasarnya tersebut dalam mempengaruhi jumlah 

output dan harga. Dengan tujuan meningkatkan output, mereka bisa membatasi output lalu 

meningkatkan harga produk walau biaya produksi tidak naik. Tingginya kolusi bisa berasal dari 

tingkat konsentrasi yang tinggi.

Di lain pihak, Efficiency Hypothesis kinerja merupakan faktor penentu struktur. Dikatakan 

bahwa industri yang efisien, maka industri tersebut dapat memproduksi barang yang banyak 

dengan harga murah. Agar dapat memperoleh tingkat keuntungan tinggi maka industri 

tersebut harus berproduksi dan menjual semakin banyak barang dibandingkan pesaing lainnya. 

Itulah mengapa hubungan antara tingkat keuntungan dan konsentrasi menjadi negatif.

* Minimum Efficient Scale

Skala Minimum Efisien (MES) merupakan salah satu variabel yang dianggap sebagai gambaran 

dari hambatan masuk pasar (entry barriers). MES ini adalah interval tingkat produksi dimana 

penambahan output akan menurunkan biaya produksi jangka panjang per unit. Dalam 

penelitian Maioli, MES didekati dengan rasio antara rata-rata nilai tambah 4 perusahaan 

terbesar (yang menghasilkan 50 % atau lebih output industri) dengan nilai tambah industri 

tersebut. 

Semakin meningkatnya skala ekonomis (MES) maka Price-Cost Margin juga akan meningkat. 

Adanya skala ekonomis memungkinkan perusahaan untuk produksi dengan struktur biaya 

rendah.  MES ini sekaligus menjadi barriers to entry, dimana struktur biaya yang lebih efisien 

akan menjadi penghalang bagi masuknya pesaing baru sehingga PCM akan meningkat

* Market Growth

Kondisi di  luar perusahaan dapat juga mempengaruhi kinerja (profitabilitas) perusahaan. 

Misalnya saja perubahan dalam permintaan masyrakat terhadap produk industri. Perubahan 

permintaan ini di-proxy dengan perubahan nilai tambah industri tiap tahunnya. 

Pertumbuhan permintaan pasar  diduga dapat mempengaruhi keuntungan produsen. Semakin 

tinggi pertumbuhan maka keuntungan produsen juga meningkat. Di lain pihak pertumbuhan 

pasar yang tinggi justru dapat mengurangi tingkat keuntungan produsen. Hal ini seperti yang 

dikatakan Commanor-Wilson, tingginya tingkat keuntungan yang diharapkan terjadi akibat 

meningkatnya permintaan akan mengundang produsen lain ikut masuk ke pasar. Ini akan 

membuat perusahaan lama akan lebih sulit untuk mengontrol pangsa pasarnya. Persaingan 

semakin ketat, hal ini justru akan mengurangi  tingkat keuntungan rata-rata perusahaan.
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Selain variabel-vaiabel tersebut di atas, adanya diferensiasi produk mempengaruhi perbedaan 

tingkat keuntungan industri domestik. Oleh karena itu, pada tulisan ini persamaan juga 

diregresikan berdasarkan diferensiasi produknya, yaitu industri barang konsumsi dan industri 

barang produksi. Barang konsumsi adalah barang yang ditujukan untuk konsumsi akhir, 

sedangkan barang produksi ditujukan untuk diolah kembali atau sebagai barang modal dalam 

proses produksi. 

Penelitian dalam tulisan ini hanya mengambil sample industri  menengah dan sedang. Sebagian 

besar data yang dipakai dalam skripsi ini adalah data indikator industri manufaktur sedang dan 

besar terbitan Badan Pusat Statistik, yaitu data indikator industri manufaktur 5 digit 

International Standard  Industrial Classification (ISIC) revisi 2 dan data perdagangan Standart 

Industry Trade Classification (SITC). Data dari SITC dikonversi ke ISIC dengan melihat 

mencocokan nama industri dan barang yang diperdagangkan. Sebelum dipergunakan data-data 

tersebut dirubah dahulu menjadi nilai  konstan 1993.

III. Pembahasan 

1.    Analisis Deskriptif Industri Pengolahan Indonesia

1.1  Tingkat Konsentrasi

Tingkat konsentrasi suatu industri merupakan topik yang banyak mendapat sorotan. Dalam 

ilmu ekonomi, dikenal adanya teori S-C-P yang menyatakan bahwa konsentrasi ini akan 

mempengaruhi kinerja dari industri tersebut. Pada pasar yang terkonsentrasi, akan lebih 

memudahkan perusahaan untuk menggunakan market powernya tersebut untuk mendapatkan 

keuntungan sebesar-besarnya. 

Dalam pembahasan sebelumnya di bab II juga telah dijelaskan bahwa tingkat konsentrasi pasar 

yang tinggi akan menyebabkan para penjual di pasar melakukan kolusi secara diam-diam 

dengan tujuan untuk menaikkan harga dan memperoleh keuntungan di atas keuntungan 

normal. Dari sisi sosial tentu saja hal ini akan sangat merugikan, karena masyarakat harus 

membayar harga produk yang lebih tinggi dibandingkan biaya yang dikeluarkan untuk 

memproduksi produk tersebut. Selain itu, perusahaan juga tidak akan memproduksi output 

secara efisien atau terjadi inefisiensi dalam hal alokasi sumber daya dan output. Dengan tujuan 

meningkatkan tingkat keuntungannnya, perusahaan dapat membatasi jumlah output yang 

dihasilkan lalu menetapkan harga yang tinggi untuk produknya tersebut sehingga. konsumen 

sangat dirugikan.

8. Penggolongan antara barang konsumsi dan barang produksi didapat dari contoh penelitian yang dilakukan oleh Satish Chand and 

Kunal Sen(1998) dalam papernya  Competitive Pressures From Trade Exposure: Evidence From Indian Manufacturing.

9. Menurut buku industri menengah dan besar jilid 3 terbitan BPS, dikatakan bahwa industri  menengah dan besar adalah industri yang 

pekerjanya berjumlah 20 sampai dengan 99(industri menengah) dan dengan tenaga kerja  100 orang atau lebih (industri besar). 

Periode waktu yang digunakan adalah tahun 1990-2002.  Industri yang menjadi sample dalam skripsi ini  dapat dilihat pada lampiran.
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Industri pengolahan di Indonesia dapat dikatakan memiliki tingkat konsentrasi yang cukup 

tinggi (konsentrasi tinggi menurut Bain adalah > 70 %). Sementara itu jika industri dipisahkan 

bersadarkan diferensiasinya, maka terlihat bahwa rata-rata industri barang konsumen memiliki 

tingkat konsentrasi (CR4) yang lebih rendah daripada rata-rata barang produksi, seperti dapat 

dilihat di tabel 3.1 berikut:

Tabel 3.1

Tingkat konsentrasi Industri Manufaktur Indonesia Periode 1990-2002

Pergerakan Rata-rata rasio konsentrasi 4 perusahaan terbesar di industri pengolahan Indonesia 

dapat dilihat pada grafik berikut ini

Gambar 3.1

Pergerakan Rata-rata CR4 Periode 1990-2002

Dari gambar di atas dapat dilihat bahwa tingkat konsentrasi industri manufaktur selama 

periode 1990-2002 cenderung mengalami penurunan. Pada tahun tertentu, CR4 kembali 

menaik setelah sebelumnya menurun. Kenaikan dapat dilihat pada tahun 1998 dan 2000. 

1.2 Tingkat Keuntungan (PCM)

Dalam aliran S-C-P dikatakan bahwa tingkat konsentrasi yang tinggi akan juga diikuti oleh 

tingkat keuntungan yang tinggi, dan penurunan rasio konsentrasi dari suatu industri akan 

diikuti dengan penurunan dari rata-rata tingkat keuntungan dari industri tersebut. Pada sub 

bab sebelumnya telah dijelaskan bahwa rata-rata rasio konsentrasi industri manufaktur 

Indonesia cenderung mengalami penurunan sejak tahun 1990-2002. Dan sesuai dengan apa 

yang diprediksi oleh aliran S-C-P, maka seharusnya tingkat keuntungan (PCM) dari industri 

pengolahan Indonesia tahun 1990-2002 juga akan mengalami pola yang menurun. Pola 

pergerakan PCM di industri pengolahan Indonesia adalah sebagai berikut:                    
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  1990 1991 1992 1993  1994  1995  1996  1997  1998  1999  2000  2001  2002  
CR4(%)

 
72.48
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 Gambar 3.2

Pergerakan Rata-rata PCM Periode 1990-2002

Berdasarkan grafik di atas, terlihat bahwa rata-rata PCM dari industri manufaktur Indonesia 

mengalami pola pergerakan yang cenderung menaik. Sementara secara umum terlihat bahwa 

konsentrasi industri cenderung menurun sejak 1990-2002. Ini berarti prediksi aliran S-C-P 

yang menyatakan bahwa tingkat konsentrasi berhubungan positif dengan tingkat keuntungan 

tidak sesuai dengan kasus industri pengolahan di Indonesia. Namun hal itu belum tentu benar, 

pada tahun-tahun tertentu CR4 juga mengalami kenaikan. Oleh karena itu, perlu dilihat hal-hal 

lain yang juga dapat mempengaruhi PCM. 

1.3    Tingkat hambatan masuk (MES)

Dalam teori aliran S-C-P juga dikatakan bahwa semakin meningkatnya hambatan untuk masuk 

ke dalam suatu pasar, maka tingkat keuntungan dari industri tersebut akan mengalami 

peningkatan pula. Untuk kasus industri pengolahan di Indonesia, maka hubungan antara rerata 

PCM dengan MES dapat digambarkan dalam gambar di bawah ini.                                           

Gambar 3.3

Pergerakan Rata-rata PCM dengan Rata-rata MES Periode 1990-2002
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Dari gambar tersebut terlihat bahwa pergerakan  rata-rata PCM meningkat antara 1990-2002. 

Sementara itu, rata-rata MES pada keseluruhan periode cenderung tetap, namun terlihat 

adanya sedikit sekali penurunan di sepanjang periode, antara lain pada tahun 1991, 1992,1993, 

1996, 2000, 2001 dan 2002. Secara umum, Prediksi aliran SCP belum dapat menjelaskan 

hubungan PCM dan MES dalam sampel industri manufaktur di Indonesia tahun 1993-2002.

1.4  Tingkat Keterbukaan Perdagangan

Analisis mengenai dampak persaingan dengan perusahaan asing terhadap kinerja perusahaan 

domestik dilakukan pertama kali oleh Esposito (1970). Sejak itu, banyak penelitian empiris di 

berbagai negara yang juga memasukan variabel perdagangan luar negeri ke dalam persamaan 

kinerja. Diprediksi bahwa dengan semakin meningkatnya persaingan akibat semakin 

terbukanya perekonomian akan membuat perusahaan  tidak lagi dapat menikmati profit 

berlebih (excess profit). Hal ini akan mendorong perusahaan menurunkan tingkat 

keuntungannya menjadi normal profit, yang pada akhirnya akan menguntungkan konsumennya. 

Atau dengan kata lain tingkat keuntungan akan menurun dengan meningkatnya persaingan.

Kebijakan ekonomi Indonesia pada awalnya sangat protektif, tetapi sejalan dengan 

perkembangan ekonomi dan tuntutan ekonomi global, ekonomi Indonesia semakin terbuka.  

Dengan semakin terbukanya ekonomi ini seharusnya industri manufaktur akan semakin 

bersaing dan diprediksi mendorong perusahaan mengurangi tingkat keuntungannya. 

Bagaimana dengan di Indonesia? Untuk lebih jelasnya dapat dilihat hubungan antara tingkat 

keuntungan (PCM) dan tingkat keterbukaan (Openness) seperti gambar 3.4 berikut: 

Gambar 3.4

Pergerakan Rata-rata PCM dengan Rata-rata Tingkat Keterbukaan(OPEN) 

Dari gambar tersebut terlihat bahwa tingkat keterbukaan (Opennes) selama tahun 1990-2002 

cenderung mengalami penurunan. Penurunan terbesar terjadi pada tahun 1998 dan 1999. Hal 

ini sesuai dengan prediksi bahwa peningkatan keterbukaan akan mendorong penurunan tingkat 

keuntungan (PCM), dan berlaku sebaliknya penurunan tingkat keterbukaan (Openness) akan 

meningkatkan PCM.
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1.5    Hubungan Rerata PCM dengan Tingkat Diferensiasi Produk

Dalam teori aliran S-C-P juga diprediksi bahwa tingkat diferensiasi produk juga memiliki 

pengaruh terhadap PCM. Diprediksi bahwa industri yang memiliki tingkat diferensiasi tinggi 

cenderung memiliki tingkat keuntungan (PCM) lebih tinggi juga. Hal ini dapat terjadi karena 

dalam industri yang memiliki hambatan masuk pasar yang besar, maka perusahaan-perusahaan 

incumbent akan mampu menaikkan tingkat harga diatas biaya marginal tanpa perlu ada rasa 

takut hal ini akan mengundang masuknya potensial entrant. 

Salah satu bentuk hambatan yang dihadapi oleh pesaing baru adalah diferensiasi produk yang 

tinggi, dimana dibutuhkan biaya promosi yang cukup tinggi bagi potensial entrant agar 

produknya dapat dikenal di pasar .  Industri yang memiliki tingkat diferensiasi tinggi ini antara 

lain adalah industri yang menghasilkan barang konsumen. Diferensiasi antara satu produk 

dengan produk lainnya, misalnya dalam hal kualitas, kemasan, dan merek. Sedangkan yang 

memiliki diferensiasi rendah adalah industri barang produsen, yaitu industri yang 

menghasilkan barang-barang produksi (kelompok barang yang masih akan digunakan oleh 

produsen untuk menghasilkan barang final). Pada gambar 3.5  diperlihatkan perbandingan 

tingkat keuntungan (PCM) industri barang konsumsi dan industri barang produksi. Dari 

gambar 3.5 terlihat bahwa di sebagian besar periode penelitian, tampak bahwa perolehan rerata 

PCM dari kelompok industri barang konsumsi lebih tinggi dibandingkan rata-rata PCM 

kelompok industri barang produksi. Hanya pada sebagian tahun, terlihat bahwa rata-rata PCM 

dari kelompok industri barang produksi lebih tinggi dibandingkan dengan kelompok industri 

barang konsumsi, yakni pada tahun 1991, 1992, dan 2000. Secara umum hal ini sesuai dengan 

prediksi aliran S-C-P, tingkat keuntungan (PCM) kelompok barang konsumsi  industri 

manufaktur di Indonesia lebih tinggi dibandingkan tingkat keuntungan kelompok barang 

produksi. 

Gambar 3.5

Perbandingan Rata-rata PCM Kelompok Industri Barang Produksi dan Konsumsi

J
u

r
n

a
l 

P
e

rs
a

in
g

a
n

 U
sa

h
a

KPPU - RI

54

 

0

0.05

0.1

0.15

0.2

0.25

0.3

0.35

19
90

19
91

19
92

19
93

19
94

19
95

19
96

19
97

19
98

19
99

20
00

20
01

20
02

PCM konsumsi PCM produksi



2.  Analisis Regresi Industri Pengolahan Indonesia

Berdasarkan analisis deskriptif di atas pola hubungan antara stuktur dan kinerja yang 

dihasilkan tidak terlihat secara pasti, dimana pada suatu observasi terdapat suatu kondisi yang 

menunjukkan hal yang sesuai dengan teori, namun pada obserasi yang lain, teori tersebut sudah 

tidak berlaku lagi. Oleh karena itu dibutuhkan metode ekonometrika, untuk memberikan 

gambaran mengenai hubungan antara struktur dan kinerja industri pengolahan di Indonesia. 

Pada bab sebelumnya telah dijelaskan mengenai variabel-variabel yang digunakan dalam 

persamaan dalam penelitian ini. Persamaan PCM yang dipakai adalah:

PCM= α+ β.CR4 + β.MES + β.OPEN + β.GR + β.LABPROD + ε 1 2 3 4 5                                          

Dari hasil regresi diperoleh informasi mengenai hubungan antara struktur dan kinerja industri 

manufaktur Indonesia untuk periode 1990-2002. Hasil regresi masing-masing variabel 

sebelumnya diuji secara ekonometri terlebih dahulu apakah hasil regresi tersebut sudah 

memenuhi asumsi linier klasik, seperti adanya multikolinieritas, heterokedastisitas, maupun 

otokorelasi. 

2.1 Pengujian ekonometri

Dari hasil olah data menggunakan metode Panel Fixed Effect dengan dependen variabel PCM 

didapatkan hasil sebagai berikut:

Tabel 5.2

Hasil Regresi variabel-variabel independen terhadap  PCM
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Variable  Seluruh Industri  Barang Konsumsi  Barang Produksi  

CR4  0.182286  0.155156  0.179637  

  (7.211996)  (8.638823)  (5.125647)  
MES

 
-0.088301

 
-

 
-0.169292

 

  
(-3.878679)

  
(-6.37293)

 
OPEN

 
-0.050616

 
-

 
-0.066131

 

  
(-4.96203)

  
(-5.644637)

 
GR

 
-

 
0.00468

 
-

 

   

(9.655632)

  LABPROD

 

0.000702

 

0.000724

 

0.000684

 

  

(9.657665)

 

(10.36356)

 

(5.089087)

 Adjusted R-squared

 

0.766215

 

0.84784

 

0.649821

 F-statistic

 

1311.718

 

1580.882

 

382.5212

 Prob(F-statistic)

 

0.000

 

0.000

 

0.000

 
Durbin-Watson stat

 

1.674988

 

1.629544

 

1.689996

 
dl

 

1.515

 

1.383

 

1.104

 
du

 

1.739

 

1.666

 

1.747

 

 



Berdasarkan hasil regresi diatas dapat disimpulkan hasil regresi di atas sudah cukup baik / 

cocok dalam menjelaskan variabel terikatnya, karena 

1. Nilai probabilitas F-stat  dari  persamaan-persamaan di atas lebih kecil dari tingkat 

keyakinan 1%. Sehingga hal ini berarti bahwa secara bersama-sama nilai koefisien dari 

seluruh variabel bebas berbeda dari nol. Sehingga model tersebut sudah cocok. 

2. Nilai dari adjusted R-square adalah sebesar 0.766215; 0.84784 dan 0.649821. Ini 

menunjukkan bahwa variasi dari variabel-variabel bebasnya  mampu menjelaskan 

variasi dari variabel terikat (PCM) sebesar 76.62 %; 84.78% dan 64.98%. 

3. Nilai statistik Durbin-Watson, dimana nilai dari DW-nya adalah sebesar 1.674988; 

1.629544 dan 1.689996 . Kesemua nilai ini berada pada interval nilai DW tabel(du dan 

dl), sehingga tidak dapat disimpulkan ada tidaknya masalah autokorelasi.

2.2.1 Analisis Statistik

Berdasarkan hasil regesi tersebut, berikutnya akan dianalisa secara statistik. Pada hasil regresi 

keseluruhan industri, variabel CR4, MES,  OPEN dan LABPROD signifikan pada tingkat 

keyakinan (α) 1%. Ini berarti  bahwa peningkatan 1% dari rerata tingkat konsentrasi (CR4)  

industri akan menyebabkan peningkatan sebesar 0.182286 satuan dari rerata tingkat 

keuntungan industri (PCM). Berdasarkan hasil regresi tersebut terlihat bahwa hubungan 

antara struktur dan kinerja industri pengolahan di Indonesia sesuai dengan apa yang 

dihipotesiskan oleh aliran S-C-P, dimana semakin terkonsentrasi suatu industri maka semakin 

besar rata-rata tingkat keuntungan yang diperoleh dalam industri tersebut, dan sebaliknya 

semakin kurang terkonsentrasi suatu industri maka rata-rata tingkat keuntungan yang 

diperolehnya akan semakin kecil dibandingkan dengan rata-rata tingkat keuntungan yang 

diperoleh oleh kelompok industri yang terkonsentrasi. Walaupun dari sub bab sebelumnya (1.1 

dan 1.2) terlihat bahwa pergerakan rata-rata CR4 dan PCM berlawanan arah, namun dari hasil 

regresi hasilnya adalah positif. Ini berarti ada hal lainnya yang akan menyebabkan kenaikan 

pada PCM ini.

Kemudian  nilai dari koefisien MES adalah negatif dan signifikan pada (α) 1%. Hal ini tidak 

sesuai dengan teori dari aliran SCP dimana seharusnya hubungan antara MES dengan PCM 

adalah positif. Menurut prediksi aliran SCP, dengan semakin meningkatnya MES maka 

semakin terkonsentrasi suatu pasar, dan hal ini akan mendorong perusahaan-perusahaan yang 

menguasai pasar melakukan tacit collusion demi memperoleh tingkat keuntungan yang lebih 

tinggi. Oleh karena itu, semakin tinggi MES maka semakin tinggi pula rata-rata keuntungan 

dari industri tersebut. 

Namun, berkaitan dengan hasil regresi, terlihat hubungan MES dengan PCM adalah negatif. 

Berkaitan dengan nilai negatif tersebut ada dinyatakan oleh ekonom yang berasal dari aliran 

Chicago, yaitu Demsetz (Martin, 1994). Beliau menyatakan bahwa MES yang tinggi akan 

memberikan keuntungan/margin yang besar apabila penjual mampu menjual produk dengan 

jumlah yang besar. Untuk itu, ia harus menurunkan harga supaya permintaan terhadap produk 

tersebut meningkat, sehingga penjualan akan meningkat.  Karena penjual menurunkan harga 

supaya dapat menjual produknya dalam jumlah yang besar maka margin yang diperolehnya 

menjadi semakin kecil. 
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Sehingga dapat disimpulkan bahwa hubungan antara MES dengan tingkat margin yang 

diperoleh adalah negatif. 

Nilai koefisien variabel tingkat keterbukaan (openness) adalah sebesar -0.050616. Ini berarti  

bahwa penurunan 1% dari rerata keterbukaan (openness) industri manufaktur akan 

menyebabkan peningkatan sebesar 0.050616 satuan dari rerata tingkat keuntungan industri 

(PCM). Hal ini sesuai dengan prediksi bahwa peningkatan tingkat keterbukaan (openness) akan 

menyebabkan penurunan rerata tingkat keuntungan industri, dan sebaliknya. 

2.2.2  Suatu analisa industri barang konsumsi dan industri barang produksi

Jika pada sub bab sebelumnya dianalisa industri secara keseluruhan, maka pada sub bab ini 

industri manufaktur juga akan dikelompokkan menjadi dua, yaitu kelompok industri penghasil 

barang produksi dan barang konsumsi. Diprediksi adanya diferensiasi akan mempengaruhi 

tingkat keuntungan, dimana barang konsumsi yang lebih terdiferensiasi akan memiliki tingkat 

keuntungan yang lebih besar dari barang produksi. 

Dari tabel 5.2, terlihat bahwa koefisien CR4 dari kelompok barang konsumsi adalah 0.155156 

dan signifikan pada tingkat keyakinan (α) 1%. Nilai ini menunjukkan bahwa apabila tingkat 

hambatan masuk atau dalam hal ini diferensiasi produk mengalami peningkatan sebesar 1 

satuan maka rata-rata keuntungan dari kelompok industri barang konsumsi akan meningkat 

sebesar 0.155156 satuan. Dan nilai koefisien CR4 dari kelompok industri barang produksi 

adalah 0.179637 dan signifikan pada  sebesar 1%. Nilai ini menunjukkan bahwa peningkatan 1 

satuan dalam diferensiasi produk akan meningkatkan rerata tingkat keuntungan sebesar 

0.179637 satuan. Dari kedua nilai tersebut terlihat bahwa nilai koefisien CR4 dari kelompok 

industri barang konsumsi lebih kecil daripada koefisien CR4 dari kelompok industri barang 

produksi, sehingga teori SCP yang menyatakan bahwa rata-rata tingkat keuntungan dari 

kelompok industri yang memiliki diferensiasi tinggi (kelompok industri barang konsumsi) akan 

lebih tinggi daripada kelompok industri yang memiliki produk relatif homogen (kelompok 

industri barang produksi) tidak sesuai dengan kondisi industri pengolahan di Indonesia. Tapi 

hal ini mungkin ada penjelasan lain seperti rata-rata konsentrasi barang produsen yang 

memang lebih tinggi dari rata-rata konnsentrasi barang konsumen dalam sample ini. 

Kemudian nilai dari variabel MES juga tetap negatif dan signifikan pada kelompok industri 

barang produksi pada  sebesar 1%, sama halnya pada kelompok barang keseluruhan.  Dan 

apabila dilakukan regresi terhadap variabel MES dengan PCM dan MES dengan CR4, maka 

hasil kedua regresi tersebut menunjukkan bahwa sebenarnya MES memiliki hubungan yang 

positif dengan PCM, akan tetapi bentuk pengaruh tersebut tidak terjadi secara langsung, 

melainkan pengaruh tersebut muncul melalui pengaruh variabel CR4 terhadap PCM. Sehingga 

hubungan yang positif tersebut sesuai dengan apa yang dinyatakan oleh teori SCP bahwa 

semakin tinggi hambatan masuk ke dalam industri maka semakin tinggi rata-rata keuntungan 

yang akan diperoleh oeh industri tersebut. Sementara itu variabel MES tidak signifikan pada 

barang konsumsi. 

Tingkat keterbukaan mempengaruhi industri barang produksi dan tidak barang konsumsi 

Penurunan tingkat keterbukaan(Openness) sebesar 1 satuan maka rata-rata keuntungan (PCM) 

pada industri barang produksi akan meningkat sebesar  0.066131 satuan. 

a
e

n
a

J
u

r
n

l P
rsa

in
g

a
 U

sa
h

KPPU - RI

57



Hal ini sesuai dengan prediksi sebelumnya bahwa keterbukaan tidak akan berpengaruh kuat 

pada industri yang diferensiasinya tinggi. Dengan adanya diferensiasi maka produsen lebih 

dapat mempertahankan pangsa pasarnya, apalagi jika produknya sudah dikenali oleh pasar 

dalam negeri. Barang impor justru menghadapi hambatan yang lebih besar di sini karena untuk 

memperkenalkan produknya di dalam negeri. Berbeda dengan barang produsen yang 

cenderung homogen.

Kemudian perbedaan dalam produktifitas pekerja. Untuk barang konsumsi memiliki nilai 

koefisien yang lebih besar daripada koefisien barang produksi, 0.000724 untuk barang konsumsi 

dan 0.000684 untuk barang produksi. Ini berarti kenaikan produktifitas pekerja di kelompok 

industri barang konsumsi akan berkontribusi lebih banyak daripada barang produksi. Hal ini 

mungkin saja terjadi mengingat pada barang konsumsi yang menjadi sampel penelitian 

sebagian besar adalah industri padat tenaga kerja, sedangkan industri barang produksi adalah 

industri padat modal.

Yang terakhir adalah nilai variabel GR hanya signifikan pada kelompok barang konsumsi. 

Hubungan Tingkat pertumbuhan (GR) dengan PCM sesuai hasil regresi adalah positif pada 

barang konsumsi. Ini berarti meningkatnya permintaan akan meningkatkan keuntungan 

produsen. Apabila tingkat pertumbuhan permintaan barang konsumsi  mengalami peningkatan 

sebesar 1 satuan maka rata-rata keuntungan (PCM) akan meningkat sebesar  0.00468 satuan. 

Hal ini mungkin saja mengingat perubahan permintaan untuk barang konsumsi lebih besar 

untuk barang konsumsi dibanding untuk barang produksi. 

IV. Kesimpulan dan Saran

1. Kesimpulan

Secara umum dapat dikatakan bahwa sesuai aliran ekonomi tradisional, khususnya aliran SCP 

menyatakan bahwa struktur pasar akan mempengaruhi kinerja dari pasar tersebut. Adanya 

konsentrasi pasar akan mempengaruhi besarnya keuntungan yang ingin diambil oleh 

konsumen. Berdasar pada hal-hal yang telah diuraikan dalam bab-bab sebelumnya, maka dapat 

disimpulkan bahwa terdapat hubungan yang positif antara tingkat konsentrasi dengan tingkat 

keuntungan. Peningkatan ini terutama terjadi pada barang produsen yang merupakan barang 

homogen, dimana tingkat diferensiasi produknya rendah. 

Akan tetapi, seperti telah disinggung sebelumnya bahwa hampir tidak ada satu negarapun yang 

benar-benar tertutup. Pasar domestik tidak hanya diisi oleh pesaing domestik, tetapi juga oleh 

pesaing dari luar. Adanya keterbukaan ekonomi ternyata dapat membuat produsen domestik 

menurunkan tingkat profitnya, yang secara umum lebih terasa pada barang produsen 

Sementara itu, tingkat keuntungan pada barang konsumsi ternyata lebih tinggi dibandingkan 

dengan barang produksi. Hal ini sesuai dengan hipotesis, dimana semakin terdiferensiasi suatu 

produk maka tingkat keuntungan akan lebih tinggi dibanding jika tampa diferensiasi. Barang 

produksi yang cenderung homogen lebih merasakan dampak persaingan dengan barang impor 

dibandingkan pada barang konsumsi. 
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Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, dapat diambil kesimpulan bahwa persaingan dengan 

pesaing asing harus diperhitungkan jika kita ingin membicarakan mengenai persaingan yang 

terjadi terkait dengan suatu produk tertentu. Oleh karena itu, pembahasan definisi pasar produk 

juga harus memperhitungkan keberadaan pesaing non-domestik tersebut. 

2.  Saran 

Untuk membantu menjaga persaingan usaha yang sehat, maka ada hal yang perlu dicatat. Di 

masa mendatang, kasus-kasus yang ditangani KPPU akan semakin beragam. KPPU sebagai 

suatu lembaga yang dipercaya mengawasi persaingan usaha sesuai dengan UU No.5 Tahun 

1999 akan menghadapi berbagai tantangan dalam menilai persaingan dalam suatu pasar 

tertentu. Seperti yang dialami oleh pengawas persaingan di negara-negara lain dimana mereka 

sudah harus melakukan analisa mengenai produk bersangkutan suatu produk. Ada banyak 

negara yang sudah sering melakukan analisa ini, seperti di Amerika Serikat, negara-negara 

eropa dan sebagian di asia. Nantinya dalam analisa tersebut, tidak ada salahnya untuk 

memperhitungkan keberadaan pesaing asing jika memang keberadaannya sangat signifikan 

mempengaruhi peta persaingan pasar domestik. Ada baiknya jika adanya arus barang keluar-

masuk ke dalam wilayah domestik juga diperhitungkan dan menjadi pertimbangan dalam 

menentukan definisi pasar bersangkutan suatu produk tertentu. Selain itu KPPU juga perlu 

mengawasi industri manufaktur agar  lebih bersaing, terutama pada industri yang 

terkonsentrasi  Pengawasan terhadap industri yang terkonsentrasi tinggi harus dilakukan, 

jangan sampai menimbulkan praktek monopoli dan persaingan tidak sehat lainnya. 
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ANALISA STRUKTUR 

Dan KINERJA INDUSTRI PULP

DAN KERTAS INDONESIA

Oleh: Dicky Ade Alfarisi
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Abstraksi

Industri pulp dan kertas merupakan salah satu industri yang berkembang sangat pesat. 

Produksi pulp dan kertas meningkat dengan tingkat pertumbuhan yang tinggi selama periode 

1993-2002. sumbangan industri ini terhadap perekonomian Indonesia juga besar, hal ini bisa 

dilihat dari kontribusinya terhadap Gross Domestic Product (GDP) Indonesia, penyerapan tenaga 

kerja, dan neraca pembayaran. Oleh karena peranannya yang sangat penting bagi perekonomian 

secara menyeluruh maka sangat penting mengetahui bagaimana kondisi dan perkembangan 

industri pulp dan kertas Indonesia secara mendalam.

Penelitian ini bertujuan untuk melihat hubungan antara stuktur pasar dan pangsa pasar 

perusahan terbesar terhadap kinerja industri pulp dan kertas Indonesia. Dalam penelitian ini 

akan dilakukan pengujian apakah terdapat hubungan yang erat antara struktur dan kinerja 

industri dalam kasus industri manufaktur Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode data 

panel dengan metode estimasi Pooled Least Square. 

Dengan menggunakan metode Pooled Least Square dapat disimpulkaan bahwa  ternyata dalam 

kasus industri pengolahan Indonesia terdapat hubungan yang sesuai dengan apa yang 

diprediksi oleh aliran tradisional, khususnya aliran Structure Conduct Performance. Sehingga 

aliran SCP dapat menjelaskan kasus industri pengolahan di industri pulp dan kertas untuk 

periode 1993-2002 dengan cukup baik.

I. Pendahuluan

1.  Latar belakang

Industri pengolahan merupakan salah satu sektor yang menjadi mesin pertumbuhan ekonomi 

Indonesia saat ini. Sumbangannya sektor ini terhadap Gross Domestic Product (GDP) nasional 

hampir mencapai sepertiga GDP Indonesia dan merupakan yang paling paling tinggi diantara 

sektor-sektor ekonomi lainnya. Kemudian industri manufaktur juga memiliki peranan yang 

sangat penting dalam hal penyerapan tenaga kerja di Indonesia. Saat ini sektor-sektor industri 

Indonesia dibagi kedalam 3 kelompok industri, industri primer, sekunder dan tertier. Kelompok 

industri primer terdiri dari industri yang menghasilkan output yang tidak mengalami proses 

lebih lanjut. Industri sekunder adalah industri pengolahan yang menghasilkan output yang telah 

mengalami proses pengolahan. Industri tersier adalah industri yang menghasilkan output 

disektor jasa dan pelayanan.

Departemen perindustrian sebagai organ pemerintah telah mengembangkan kebijakan 

pembangunan industri nasional indonesia dengan membuat rancang bangun industri 

Indonesia. Dari rancang bangun tersebut diketahui bahwa pemerintah dalam jangka menengah 

akan mengembangkan industri pengolahan seperti petrokimia, semen, baja, TPT, Sepatu, 

elektronik dan lain-lain.

Industri Pulp dan kertas merupakan salah satu industri prioritas pemerintah dalam jangka 

menengah. Industri ini merupakan salah satu industri pengolahan yang berkembang sangat 

pesat di Indonesia. Perkembangan industri pulp dan kertas begitu pesat ditandai, dengan 

pertumbuhan yang tinggi pada produksi pulp dan kertas di Indonesia sejak akhir era tahun 80-

an, dimana Indonesia  termasuk ke dalam sepuluh negara produsen terbesar di dunia. 

J
u

r
n

a
l 

P
e

rs
a

in
g

a
n

 U
sa

h
a

KPPU - RI

62



Tingkat Produksi Pulp dan Kertas Indonesia terus meningkat tiap tahunnya seperti terlihat 

pada gambar 1-1. Pada tahun 1993 produksi pulp Indonesia sebesar 900 ribu M.Ton meningkat 

menjadi 4,946 juta M.Ton pada tahun 2002 atau meningkat sebesar 452 %. Sedangkan produksi 

kertas Indonesia pada tahun 1993 sebesar 2,572 juta M.Ton meningkat menjadi 7,212 juta 

M.Ton pada tahun 2002 atau meningkat sebesar 180 %.

Sumber : APKI

Perkembangan industri  pulp dan kertas ini juga ditunjang dengan kontribusinya pada 

masyarakat dan negara yang besar. Hal ini bisa kita lihat dari kontribusi sektor ini terhadap 

produk domestik bruto Indonesia, yang dapat kita lihat melalui nilai tambahnya. Nilai tambah 

industri ini terus meningkat dari tahun ke tahunnya seperti yang terlihat pada gambar 1-2, 

dimana nilai tambah industri ini meningkat dari 878,9 milyar pada tahun 1990 menjadi 

21.046,26 milyar pada tahun 2002. Pertumbuhan nilai tambah industri ini dari tahun 1990 

sampai dengan 2002 sebesar 2294,62 %.

Sumber : BPS

Selain itu industri pulp dan paper merupakan salah satu industri penyumbang devisa terbesar. 

Dimana nilai ekspor pulp, kertas dan kertas bekas terus meningkat tiap tahunnya. Hal ini bisa 

kita lihat pada gambar 1-3. Bila pada tahun 1988 nilai eksport pulp, kertas dan kertas bekas 

Indonesia sebesar US $ 141,4 juta meningkat menjadi US $ 2772,69 juta pada tahun 2004, atau 

meningkat sebesar 1860,4 %. 
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Gambar 1-1

Produksi Pulp dan Kertas Indonesia 1993-2002
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Gambar 1-2

NTB Industri Pulp dan Kertas
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Industri pulp dan paper mulai menyumbang devisa melalui nilai eksport pulp, kertas dan kertas 

bekas yang lebih besar bila dibandingkan dengan nilai impornya sejak tahun 1995. Sumbangan 

devisa terbesar terjadi pada tahun 2002, dimana neraca perdagangan pulp, kertas dan kertas 

bekas Indonesia mengalami surplus sebesar US $ 1830,9 juta.

Sumber : CEIC

Struktur pasar pada industri pulp dan kertas termasuk kedalam struktur pasar oligopoli, hal ini 

bisa kita lihat pada tingkat konsentrasi industri pulp dan kertas Indonesia yang memiliki 

tingkat konsentrasi lebih besar dari 40. bila kita lihat pada gambar 1-4 dibawah, tingkat 

konsentrasi (ISIC 3 Digit) industri pulp dan kertas Indonesia cenderung mengalami 

peningkatan dimana tingkat konsentrasi pada tahun 1990 sebesar 45,31 meningkat menjadi 

53,58 pada tahun 2002. Dengan struktur pasar yang berbentuk oligopoli, perusahaan-

perusahaan yang ada pada industri ini mampu mempengaruhi tingkat harga dipasar. 

Sumber : BPS

Pada umumnya perusahaan yang memiliki kedudukan sebagai monopolis akan cenderung 

untuk menjual outputnya  dengan harga yang lebih tinggi. Dengan keadaan semacam ini maka 

perusahaan akan mendapatkan keuntungan ekstra normal. Selanjutnya terjadi peralihan 

kesejahteraan dari konsumen kepada produsen dengan diambilnya sebagian consumer surplus.
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Gambar 1- 3

Ekspor dan Impor Pulp dan Kertas Indonesia 
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Gambar 1 - 4

CR4 Industri Pulp dan Kertas (ISIC 3)
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Jika hal ini dibiarkan berlanjut maka pengaruhnya akan buruk sekali terhadap kesejahteraan 

dalam perekonomian dengan terjadinya inefisiensi alokasi sumber daya.

Berdasarkan paradigma structure, conduct, performance (SCP), struktur dalam suatu industri 

industri akan mempengaruhi kinerja suatu perusahaan melalui perilaku-perilakunya didalam 

pasar. Struktur suatu perusahaan dapat dilihat dari konsentrasinya pada suatu pasar. 

Berdasarkan teori,  semakin tinggi konsentrasi suatu pasar maka semakin tinggi  kinerja 

perusahaan, hal ini karena semakin terkonsentrasi suatu pasar semakin mudah perusahaan 

menetapkan harga monopoli dipasar melalui perilaku kolusi. 

Studi SCP yang dilakukan selama ini lebih banyak dilakukan terhadap keseluruhan industri dan 

menganggap industri tersebut bersaing dalam satu pasar.  Agar mendapatkan gambaran yang 

relatif lebih representatif mengenai  struktur industri, maka yang menjadi objek penelitian 

seharusnya perusahaan-perusahaan yang bergerak dalam industri yang sama. Dengan 

menganalisa seluruh sektor industri secara bersamaan, kita tidak bisa menganalisa secara detail 

mengenai masing-masing struktur suatu industri yang ditunjukkan dengan perilakunya 

dipasar yang akhirnya menentukan kinerjanya. Melihat keadaan tersebut maka studi ini akan 

menjadi menarik karena akan berusaha mengungkapkan tentang stuktur, perilaku, dan kinerja 

pada suatu industri yang sama.

Dilatarbelakangi oleh penjelasan tersebut, penulis mencoba menganalisa pengaruh stuktur 

suatu industri terhadap kinerja. Penelitian ini akan mengambil sampel pada industri pulp dan 

kertas, hal ini karena industri ini merupakan salah satu industri yang memiliki peranan penting 

dalam perekonomian Indonesia.

2. Perumusan Masalah

Berdasarkan pendekatan structure, conduct, performance, struktur industri akan menentukan 

perilakunya dan kemudian kinerjanya dipasar. Semakin terkonsentrasinya suatu pasar, semakin 

tinggi kemampuan perusahaan untuk mempengaruhi pasar. Bila kita lihat pada strukur pasar 

industri pulp dan kertas, industri ini termasuk industri yang terkonsentrasi. Dengan 

terkonsentrasinya industri pulp dan kertas maka perusahaan dalam industri tersebut akan 

mendapatkan keuntungan yang tinggi. Dalam penelitian ini masalah yang ingin dijawab oleh 

penulis adalah apakah struktur industri pada industri Pulp dan kertas mempengaruhi kinerja 

perusahaan-perusahaan pada industri ini.

3. Tujuan Penulisan

Melihat apakah paradigma stucture, conduct, performance yang lahir di negara maju dapat 

diterapkan dalam kasus industri pulp dan kertas di Indonesia. Pencapaian tujuan ini dilakukan 

dengan menentukan formulasi salah satu model ekonometri industri ke dalam kasus industri 

pulp dan kertas Indonesia, untuk melihat apakah hubungan antara struktur dan kinerja secara 

ekonometri cukup signifikan. Hal ini dilakukan dengan melihat sejauh mana elemen-elemen 

pembentuk struktur signifikan terhadap tingkat keuntungan yang terjadi di pasar. Selain itu, 

untuk menggambarkan perkembangan industri pulp dan kertas dan isu-isu persaingan pada 

industri ini.
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4. Sistematika Penulisan

Penulisan ini terbagi menjadi empat bab yang meliputi :

Bab I Pendahuluan

Bab II Metode Penelitian

Bab III Pembahasan hasil penelitian

Bab IV Kesimpulan dan Saran

II. Tinjauan Literatur dan Metode Penelitian

1.  Paradigma SCP

Seperti yang telah dijelaskan dalam bab sebelumnya bahwa ide dari lahirnya aliran SCP 

pertama kali dicetuskan oleh Edward Mason (1939) dan Joe S. Bain (1942). Namun aliran ini 

mengalami perkembangan yang sangat pesat setelah Bain melakukan penelitian mengenai 

hubungan antara  struktur dan kinerja pasar di tahun 1956. Penelitian tersebut 'dituangkan' 

dalam bukunya yang berjudul Barriers to New Competition. Oleh karena hasil karya 

monumentalnya itulah maka Joe S. Bain dianggap sebagai 'bapak' aliran SCP, walaupun 

sebenarnya Bain sendiri mengganggap bahwa Edward Mason-lah yang sebenarnya layak 

dianggap sebagai pendiri dari aliran SCP, karena menurut beliau hasil karya Mason yang telah 

memberinya inspirasi untuk mengembangkan penelitian-penelitian empiris mengenai 

hubungan antara struktur dan kinerja pasar.

Dalam analisisnya aliran SCP mengasumsikan bahwa struktur pasar akan mempengaruhi 

perilaku / strategi perusahaan-perusahaan yang ada di pasar, dan pada akhirnya perilaku 

tersebut akan mempengaruhi kinerja dari pasar tersebut, sehingga kerangka pemikiran dari 

aliran SCP dapat digambarkan dalam kerangka di bawah ini:

Structure - Conduct - Performance

1.2  Stuktur Pasar (Market Structure)

Pertumbuhan sangat dipengaruhi oleh stuktur pasar, stuktur pasar dianggap akan 

mempengaruhi tingkah laku dan kegiatan-kegiatan yang akan dilakukan dalam industri, dan 

tingkah laku tersebut akan mempengaruhi kinerja. Sedangkan pengertian struktur pasar 

menurut Mason adalah

“Market structure is relatively permanent strategic element for the environment of a firm that influence 

and are influenced by, the conduct and performance of the firm in the market in which it operates”

Jadi, dalam hal ini struktur pasar tidak hanya dapat mempengaruhi tetapi juga dapat 
dipengaruhi oleh tingkah laku dan kinerja perusahaan dalam industri tersebut. Hubungan 
tradisional ini menurut mason bersifat jangka panjang.

1.  Caves, Richard. American Industry : Structure, Conduct, Performance. Prentice Hall.1967. hal 17

2. Mason, Edward S.. Price dan Production Policies of Large Scale Enterprise. The American Economic Review, Vol. 29, No 1, 

Supplement, Paper and Proceedings of  the Fifty-first Annual Meeting of the American Economic Assosiation. Mar 1939. hal 61-74.
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Secara umum, struktur pasar memiliki elemen-elemen yang menggambarkan “Size distribution”  

dari perusahaan-perusahaan yang bersaing di dalam suatu pasar. Struktur pasar juga 

berhubungan dengan karakteristik dan pentingnya pasar tersebut di dalam perekonomian. 

Makna terakhir ini yang berkaitan dengan istilah struktur di dalam paradigma SCP. Dalam 

konteks ini, struktur menggambarkan lingkungan dimana suatu perusahaan beroperasi. 

Kondisi demikian dapat diidentifikasi dengan mengacu pada jumlah dan ukuran distribusi dari 

penjual dan pembeli di pasar tersebut (konsentrasi pasar), batasan suatu produk memiliki 

perbedaan (diferensiasi), dan tingkat kemudahan memasuki pasar bagi perusahaan baru. 

Faktor-faktor diatas merupakan karakteristik utama, yang paling umum digunakan untuk 

menganalisa struktur pasar. Selain faktor yang telah disebutkan diatas, masih banyak faktor lain 

yang dapat digunakan untuk menggambarkan struktur pasar.

1.2  Perilaku

Struktur pasar akan mempengaruhi strategi atau prilaku (conduct) dari suatu perusahaan. 

Struktur pasar sebagai contoh dapat mempengaruhi organisasi internal suatu perusahaan, 

seperti kebijakan-kebijakan tenaga kerja, kondisi kerja, dan faktor-faktor lain yang baik secara 

langsung maupun tidak langsung mempengaruhi alokasi sumber daya perusahaan dan produk-

produk yang ditawarkan oleh perusahaan tersebut.

Didalam mengetahui prilaku suatu perusahaan di dalam suatu pasar, diperlukan informasi 

mengenai desain dan diferensiasi produk yang perusahaan tersebut miliki, cara mereka 

menentukan harga, dan prilaku-prilaku strategi yang mereka lakukan. Pada poin ini, diperlukan 

pula informasi mengenai basarnya derajat kolusi antar perusahaan tersebut, apakah kolusi 

tersebut bersifat terbuka atau bersifat implisit, besarnya derajat research and development yang 

perusahaan tersebut telah lakukan dan sebagaimana responsifnya perusahaan-perusahaan 

tersebut terhadap perubahan makroekonomi dan lingkungan ekonomi.

1.3  Kinerja Pasar

Kinerja pasar menunjukkan bagaimana kepuasan ekonomi terhadap tujuan-tujuan tertentu 

yang akan dicapai oleh suatu perusahaan. Tujuan-tujuan tersebut, diantaranya adalah tingkat 

keuntungan, tingkat efisiensi, dan tingkat progresifitas dari pasar tersebut. Atribut-atribut dari 

kinerja pasar tersebut akan dijelaskan dibawah ini:  

1.3.1 Tingkat Keuntungan (Profitability)

Di dalam pasar yang kompetitif, perusahaan-perusahaan hanya akan mendapatkan keuntungan 

normal (normal profit) di dalam investasi mereka. Keuntungan ekonomi --profit diatas tingkat 

pengembalian yang normal-- merupakan alasan mengapa perusahaan-perusahaan berusaha 

untuk memperoleh dan mempertahankan kekuatan pasarnya.

1.3.2  Efisiensi

Variabel ini mengacu kepada efisiensi dari alokasi sumber daya yang diperlukan untuk proses 

produksi pada tingkat teknologi tertentu. Pasar monopoli yang dapat membatasi output dan 

meningkatkan harga sering ditunding sebagai pasar yang tidak efisien karena adanya 

deadweight loss dan penggunaan sumber daya yang tidak optimal.
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1.3.3 Progresitifitas (Progressiveness)

Variabel ini menggambarkan tingkat perubahan teknologi. Semakin meningkat teknologi yang 

digunakan, maka kinerja dari pasar tersebut akan semakin baik. Sehingga dalam pengertian 

sehari-hari variabel ini biasa juga didefinisikan sebagai efisiensi dinamis, karena dalam ilmu 

ekonomi perubahan teknologi identik dengan perubahan antar waktu.

2.  Spesifikasi Model Penelitian

Dalam laporan ini, selain digunakan model ekonometri dan analisa deskriptif. Berdasarkan 

studi litelatur akan dijelaskan bahwa struktur suatu industri akan mempengaruhi kinerja dari 

suatu industri, melalui perilaku perusahaan-perusahaan yang terdapat didalamnya. Oleh karena 

itu model yang akan digunakan dalam studi ini menggambarkan suatu hubungan antara 

struktur suatu industri dengan kinerja industri itu sendiri.

Model ekonometri yang digunakan untuk menguji hipotesa dalam skripsi ini adalah  model 

yang digunakan oleh yang digunakan Collins-Preston untuk melihat hubungan antara struktur 

pasar dengan price cost margin (PCM). Model tersebut adalah:

Dimana : i dan t menunjukkan industri dan waktu

PCM  = Price Cost Margin

CR     = Rasio konsentrasi 4 perusahaan terbesar

MES  = Minimum Efficient of Scale

GR    = Pertumbuhan Output industri 

RP4  = Rasio Produktivitas tenaga kerja 4 Perusahaan Terbesar.

å       =  terma galat

Dalam peneltian ini penulis melakukan beberapa penyesuaian terhadap model yang digunakan 

oleh Collins Preston. Penyesuaian tersebut adalah menghilangkan variabel index regional 

dispersion karena tidak tersedianya data tersebut. Selain itu penulis juga menghilangkan 

variabel capital output ratio, karena tidak lengkapnya data capital yang berasal dari BPS. Selain 

itu penulis menambahkan variabel minimum efficient of scale dan rasio produktivitas tenaga 

kerja 4 perusahaan terbesar.

Sedangkan untuk melihat hubungan antara market share dengan price cost margin penulis 

menggunakan model yang digunakan oleh Shepherd. Model tersebut adalah: 

3. Collins, Norman L and Lee E. Preston. Concentration and Price Cost Margin in Food Manufacturing Industries. The Journal of 

Industrial Economics Vol 14, No 3. Jun 1966. hal 226-242

 4. Shepherd, William G. The Element of Market Structure. The Review of Economics and Statistics, Vol 54, No 1. Feb 1972. hal 25-37.
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Dimana : PCM = Price Cost Margin

MS   = Market Share

G     = Group Share

GR  = Pertumbuhan Output industri

 Rp4 = Produktivitas Tenga Kerja 4 Perusahan terbesar.

  å     =  terma galat

Terdapat penyesuain terhadap model yang digunakan oleh Shepherd tersebut, penyesuaian 

tersebut adalah menganti variabel rate of return dengan PCM sebagi proksi keuntungan, 

menghilangkan variabel asset size, karena tidak lengkapnya data kapital yang berasal dari BPS, 

menghilangkan variabel advertising sales ratio akibat tidak tersedianya data tersebut.

Dalam pengujian pengaruh struktur terhadap kinerja pada industri pulp dan kertas di Indonesia 

ini, digunakan pengolahan data panel, dengan menggunakan metode pooled least square. 

Sedangkan perangkat pengolahan data yang digunakan ini adalah software Eviews 3.1 dan 

Microsoft office excel 2003 data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data industri 

manufaktur yang termasuk kedalam industri pulp dan kertas berdasarkan klasifikasi ISIC 5 

digit pada periode 1991-2002. Semua data yang digunakan merupakan data sekunder yang 

diperoleh dari Lembaga Penyelidikan Ekonomi Masyarakat Universitas Indonesia (LPEM-UI) 

yang diambil dari hasil survey industri oleh Badan Pusat Statistik (BPS) dan data dari Asosiasi 

Pulp dan Kertas Indonesia (APKI).

3. Variabel dalam Penelitian

Pangsa Pasar (Market Share)

Pangsa pasar merupakan indikator yang dapat digunakan untuk melihat perbandingan antara 

keseluruhan penjualan suatu perusahaan relatif terhadap total penjualan dari industri. Pangsa 

pasar menggambarkan struktur pasar yang relatif lebih baik dibandingkan dengan hanya 

melihat jumlah perusahaan yang bersaing di dalam industri yang bersangkutan.  Hanya dengan 

melihat jumlah perusahaan saja akan membawa kita pada penilaian yang keliru mengenai 

struktur industri. Elemen ini merupakan indikator dalam menentukan tingkat kekuatan pasar 

(market power) suatu perusahaan. Semakin tinggi pangsa pasarnya, semakin tinggi pula 

kekuatan pasar yang dimiliki.

Keterbatasan akan data besarnya penjualan dari setiap perusahaan, membawa kita untuk 

menggunakan proksi dalam memperhitungkan besarnya pangsa pasar tersebut. Pendekatan 

yang digunakan pada penelitian ini adalah dengan mengasumsikan bahwa perusahaan tidak 

melakukan inventory, sehingga nilai barang yang dihasilkan adalah sama besarnya dengan nilai 

penjualan. Adapun persamaan pangsa pasar yang digunakan di dalam penelititan ini adalah: 
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Tingkat Rasio Konsentrasi (CR)

Rasio konsentrasi merupakan elemen struktur pasar yang paling sering dipakai dan banyak 

dibicarakan dalam banyak studi. Analisa SCP. Acapkali titik awal penelitian mengenai 

organisasi industri adalah deskripsi mengenai struktur pasar, dan rasio konsentrasi merupakan 

proksi pengukuran yang paling sering dipakai. Konsentrasi merupakan gabungan dari pangsa 

pasar beberapa perusahaan terbesar (Leading firms) didalam suatu industri. Biasanya 

konsentrasi ini diukur minimal pada 2 perusahaan, dan paling banyak 8 perusahaan terbesar.

Pengukuran konsentrasi pasar atau konsentrasi industri menurut Clarkson dan Miller 

difokuskan pada kelompok perusahaan di dalam industri sesuai dengan pedoman SIC (Standard 

Industrial Classification). Jadi konsentrasi industri merupakan ukuran tunggal dari distribusi 

perusahaan di dalam industri. Sebenarnya setiap indeks konsentrasi secara khusus menyoroti 

aspek-aspek jumlah dan luas distribusi perusahaan dalam industri.

Rasio konsentrasi (CR) adalah kombinasi dari pangsa pasar m perusahaan terbesar pada suatu 

industri.

Atau:

Dimana : CR  = rasio konsentrasi dari i perusahaan terbesar m

MS= persentase pangsa pasar dari perusahaan 

Didalam penulisan makalah ini, data mengenai rasio konsentrasi yang dimiliki oleh suatu 

industri digunakan berdasarkan informasi dari nilai tambah 4 perusahaan terbesar yang 

terdapat di dalam pasar. Dimana informasi mengenai 4 perusahaan terbesar tersebut dianggap 

sudah cukup mewakili dalam menjelaskan keadaan pasar. Rasio ini diperoleh dengan cara :

Group Share

Group share merupakan menggambarkan suatu grup yang memimpin didalam pasar oligopoly 

seperti yang diindikasikan oleh rasio konsentrasi, yang akan mempengaruhi keuntungan dari 

tiap anggotanya. Variabel ini akan menggambarkan hubungan antara perusahaan yang 

mempunyai pangsa pasar terbesar (dominant firm) dengan anggota grup terhadap tingkat 

keuntungan. Dimana ketika terjadi koordinasi untuk melakukan kolusi diantara dominant firm 

dengan anggota grup, maka keuntungan yang diperoleh akan semakin besar. Sedangkan bila 

tidak terjadi koordinasi maka akan meningkatkan persaingan pada pasar tersebut sehingga 

keuntungan yang akan diterima akan kecil. Group share ini dihitung dengan cara: 

5. Clarkson ,Kenneth W and Roger LeRoy Miller. Industrial Organization: Theory, Evidence, and Public Policy. McHill 1982.
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Minimum Efficient of Scale (MES)

Dalam melakukan estimasi skala ekonomis, para ekonom mencoba mengidentifikasi pabrik 

yang paling mendekati proses produksi terbaik diantara pabrik-pabrik yang ada. Teknik 

demikian mengandung asumsi implicit bahwa terdapat satu atau beberapa pabrik yang efisien 

dipasar, dan usaha terbaik yang dapat dilakukan potential entrant adalah berproduksi sama 

baiknya dengan perusahaan yang mengopersikan pabrik tersebut.

Terdapat beberapa ukuran yang dapat digunakan sebagai proksi dari MES yaitu :

· Output dari pabrik terbesar.

· Ukuran rata-rata dari seluruh pabrik yang berada pada kelas distribusi tertinggi.

· Ukuran rata-rata dari seluruh pabrik yang ada disuatu industri.

· Titik tengah dari distribusi pabrik-pabrik yang ada dipasar.

· Ukuran rata-rata dari pabrik-pabrik terbesar yang menguasai 50 % output industri.

Pada makalah ini data yang digunakan sebagai proksi dari MES menggunakan rata-rata output 

perusahaan terbesar  yang menghasilkan 50 % output Industri. Nilai rata-rata tersebut 

kemudian dibagi dengan output industri.

Industrial Growth

Pertumbuhan output suatu industri akan mempengaruhi secara positif terhadap price cost margin 

karena disebabkan oleh dua hal. Pertama, perusahaan yang berada pada industri yang 

mengalami pertumbuhan output yang tinggi kurang menghadapi tekanan kompetisi bila 

dibandingkan dengan industri yang mengalami pertumbuhan output yang rendah atau stagnasi 

sehingga menyebabkan turunnya keuntungan. Kedua, pada industri yang mempunyai bentuk 

pasar oligopoli dimana biaya tetap relatif tinggi, pertumbuhan output yang rendah atau 

penurunan permintaan bisa memecahkan strategi memaksimalkan profit secara bersama-

sama/kolusi sehingga menyebabkan rendahnya price cost margin.  Dalam laporan magang ini 

tingkat Industrial Growth industri pulp dan kertas dihitung dengan menggunakan persamaan 

dibawah ini :

Produktivitas tenaga kerja

Berdasarkan pendekatan paradigma Chicago, kekuatan pasar yang dimiliki oleh suatu 

perusahaan bukan disebabkan oleh tingkat konsentrasinya, tetapi karena perusahaan tersebut 

lebih efisien dibandingkan dengan perusahaan lain. Perusahaan besar akan memperoleh 

keuntungan yang lebih besar, karena ia akan lebih efisien akibat memproduksi dalam jumlah 

besar. Didalam makalah ini pengukuran tingkat efisiensi diproksi dengan menggunakan rasio 

produktivitas tenaga kerja 4 perusahaan terbesar. Rasio produktivitas tenaga kerja 4 perusahan 

terbesar dihitung dengan cara :
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Price–Cost Margin atau PCM.

Perumusan PCM ini pertama kali dilakukan oleh Collin-Preston, Collin dan Preston 

berpendapat bahwa untuk kasus tertentu, indikator Gross rate of profit on sales dapat digunakan 

untuk mewakili Price-Cost margin dalam mengukur derajat kekuatan pasar. 

PCM adalah variabel standar yang digunakan untuk mendekati indeks lerner, indeks yang 

mengukur tingkat kekuatan pasar. Sesuai dengan penelitian Collin dan Preston, PCM dapat 

didefinisikan sebagai rasio dari nilai tambah yang dimiliki oleh perusahaan atau industri 

dikurangi dengan total keseluruhan pengeluaran upah dan gaji dari perusahaan atau industri 

tersebut, relatif terhadap total produksi output dari industri. 

3. Penelitian-penelitian sebelumnya

Joe S. Bain (1951, 1956 )

Penelitian yang dilakukan oleh Joe Bain  dilakukan di tahun 1951 dan 1956. Penelitiannya yang 

pertama bertujuan untuk menguji  hipotesis bahwa perusahaan yang berada dalam industri 

yang terkonsentrasi akan lebih baik melakukan kolusi, sehingga mereka akan dapat 

meningkatkan harga dan tingkat keuntungannya. Dalam penelitiannya yang pertama Bain 

menggunakan data dari 42 industri manufaktur dan dia membagi sampel penelitiannya menjadi 

dua bagian besar, yaitu kelompok industri dengan CR8 yang kurang dari 70% dan kelompok 

industri dengan CR8 lebih besar dari 70%. Kemudian hasil penelitian yang diperolehnya 

menunjukkan bahwa semakin terkonsentrasi suatu industri semakin tinggi tingkat keuntungan 

yang diperoleh industri tersebut. 

Setelah melakukan penelitiannya yang pertama, Bain kemudian melakukan penelitian lain pada 

tahun 1956 yang meneliti mengenai pengaruh simultan dari tingkat konsentrasi pasar dan 

kondisi entry terhadap tingkat keuntungan industri. Penelitiannya ini bertujuan untuk menguji 

hipotesis teori oligopoli yang menyatakan bahwa kekuatan pasar akan semakin meningkat 

dengan semakin meningkatnya konsentrasi pasar dan semakin sulitnya kondisi untuk 

memasuki pasar tersebut. Bain juga menguji hipotesisnya yang menyatakan bahwa kondisi entry 

dan tingkat konsentrasi akan memberikan keuntungan terutama bagi perusahaan-perusahaan 

terbesar di dalam industri tersebut.

6. Collins, Norman L and Lee E. Preston, Price-Cost Margins and Industry Structure, Review of Economics and Statistics, Vol. 51, 

August 1969, hal 271-86. 

7. Bain, Joe S. Relation Of Profit Rate to Industri Concentration : American Manufacturing 1936-1940. The Quarterly Journal of 

Economics, Vol 65, No 3. Aug, 1951. hal 293-324

8. Bain, Joe S. Barriers to New Competition. Cambridge, Mass : Harvard University Press. 1956. dalam Stephen martin. Opcit Hal 196-

2003.
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Dalam penelitiannya yang kedua ini Bain mengambil sampel 20 industri manufaktur dengan 

periode penelitian  1936-1940 dan 1947-1951. Variabel konsentrasi pasar yang digunakan Bain 

dalam penelitiannya adalah variabel CR4, karena data tersebut relatif mudah tersedia dan cukup 

lengkap. Kemudian variabel market power yang digunakan oleh Bain dalam penelitiannya 

adalah variabel rate of return on equity karena menurut Bain sangat tidak mungkin bagi dia untuk 

menghitung variabel biaya marginal yang merupakan salah satu variabel yang digunakan 

dalam menghitung Lerner Index sebagai variabel kekuatan pasar. Kemudian dalam menentukan 

pengelompokkan kondisi entry Bain menggunakan informasi dari skala ekonomis, diferensiasi 

produk dan capital requirement. Berdasarkan informasi dari ketiga variabel diatas maka Bain 

mengelompokkan kondisi entry menjadi 3 kelompok, yaitu:

1. Kondisi entry yang sangat sulit. Pada kelompok ini perusahaan yang telah ada di dalam 

industri akan mampu meningkatkan harga hingga mencapai di atas 10% dari tingkat 

biaya yang dikeluarkannya. Dalam sampel penelitian Bain terdapat 5 jenis industri 

yang masuk dalam kelompok ini.

2. Kondisi entry yang sulit. Pada kelompok ini perusahaan yang ada di dalam industri 

akan mampu meningkatkan harga hingga mencapai sedikit diatas 7%. Dalam 

penelitian Bain kelompok iindustri yang masuk dalam kategori ini ada 8 jenis industri.

3. Kondisi entry yang sangat rendah. Pada kelompok ini perusahaan yang ada di industri 

tidak akan mampu meningkatkan meningkatkan harga hingga mencapai di atas 4%, 

bahkan pada kondisi yang sangat ekstrim, persentase mencapai di bawah 1%. Dan 

dalam sampel penelitian yang dilakukan oleh Bain ada 7 jenis kelompok industri yang 

masuk dalam kategori ini.

Setelah menguji sampel penelitiannya tersebut Bain memperoleh kesimpulan bahwa 

perusahaan-perusahaan besar yang ada di dalam industri dengan kondisi entry yang sangat sulit 

memperoleh tingkat keuntungan yang lebih tinggi dibandingkan dengan perusahaan-

perusahaan besar yang ada di dalam industri dengan tingkat kondisi entry yang lebih rendah.

Berdasarkan hasil yang diperoleh dari penelitian yang dilakukannya Bain menyatakan bahwa 

tingkat konsentrasi pasar bersama-sama dengan kondisi entry akan memiliki pengaruh yang 

positif dengan tingkat keuntungan yang diperoleh industri. Sehingga beliau menyimpulkan 

bahwa konsentrasi akan menimbulkan kolusi, baik secara terbuka atau diam-diam, dan kolusi ini 

akan menghasilkan tingkat keuntungan yang jauh lebih besar bagi perusahaan apabila kondisi 

entry dari industri tersebut sangat tinggi. 

Collins dan Preston ( 1966,1969 )

Pada penelitian pertama, Collins Preston meneliti hubungan antara stuktur dengan kinerja 

pada industri makanan, dengan menggunakan sampel 32 industri pengolahan makanan isic 4 

digit. Mereka menggunakan PCM sebagai variabel dependent dan menggunakan variabel 

concentration ratio (CR4), geographic dispersion, capital output ratio dan industry growth. Hasilnya 

terdapat hubungan yang positif antara konsentrasi dengan PCM.

9.   Collins, Norman L and Lee E. Preston. Opcit. Hal 226-242

10. Collins, Norman L and Lee E. Preston. Opcit hl 271-286

a
e

n
a

J
u

r
n

l P
rsa

in
g

a
 U

sa
h

KPPU - RI

73

9 10



Collins dan Preston mempublikasikan hasil beberapa pengujian menggunakan data dari tahun 

1958-1963 dengan PCM sebagai variabel dependent dengan menggunakan CR4, aset size, capital 

output ratio sebagai variabel penjelas pada industri ISIC 4 digit di AS. Hasilnya terdapat 

hubungan positif antara konsentrasi dan PCM.

Hall dan Weiss ( 1967 )

Mereka meneliti hubungan antara after tax return on equity sebagai ukuran profit yang mewakili 

kinerja dengan CR4 dan ukuran asset sebagai variabel internal yang mewakili struktur pasar. 

Penelitian ini dilakukan pada 341 industri besar di AS, dan hasilnya ukuran aset mempunyai 

pengaruh yang sangat besar daripada CR4 dalam menentukan profit.

Comanor dan  Wilson ( 1967 )

Mereka meneliti pengaruh CR4, CR8. optimal plant size serta advertising sale ratio, absolute capital 

requirement, economies of scale, demand growth yang merupakan variabel yang mewakili stuktur 

pasar terhadap after tax return on equity sebagai ukuran profit. Variabel observasi adalah 35 

industri barang konsumsi ISIC 4 digit di AS pada periode 1954-1957. hasilnya variabel yang 

sangat berpengaruh terhadap profit adalah iklan.

Shepherd (1972 )

Shepherd menguji hubungan antara PCM dan CR4, market share, advertising sales ratio, barriers to 

entry dan asset size pada industri manufactur SIC 4 digit di AS pada periode 1960-1965. hasilnya 

adalah profit mempunyai hubungan yang lebih kuat dengan market share daripada hubungannya 

dengan CR4 maupun barriers to Entry. Sedangkan pada periode observasi tahun 1963-1967, 

hasilnya PCM mempunyai hubungan yang konsisten dengan konsentrasi dan advertising 

intensity.

Domowitz, Hubbard dan Petersen (1986 )

Dengan data tahunan dari 284 industri (4 digit) pada periode 1958-1981, DHP mengamati 

perubahan antar waktu dari hubungan struktur dan kinerja. Variabel-variabel yang digunakan 

mempunyai pengaruh terhadap profit (PCM) atau kekuatan pasar yang diperoleh suatu 

perusahaan yaitu tingkat konsentrasi pasar (CR4) dan hambatan masuk (capital output ratio).

11. Hall, Marshall and Leonard Weiss. Firm Size and Profitability. The Review of Economics Statistics, Vol 49, No 3. Aug 1967. hal 319-

331

12. Comanor, William S. and Thomas A. Wilson. Advertising Market Stucture and Performance. The Review of Economics and Statistic, 

Vol 49, No 4. Nov 1967. hal 423-440 

13. Shepherd, William G. Opcit. Hal 25-37

14. Domowitz, Ian, R Glenn Hubbard and Bruce C. Petersen. Bussines Cycles and The Relationship Between Concentration and Price 

Cost Margin.The Rand Journal of Economics, Vol 17, No 1. Spring 1986. hal 1-17
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4. Sumber data

Data yang digunakan dalam makalah ini adalah data sekunder. Dimana data tersebut 

merupakan data industri manufactur yang termasuk kedalam industri pulp dan kertas dengan 

klasifikasi ISIC 5 Digit kelompok industri pengolahan sedang dan besar yang dipublikasikan 

oleh BPS periode tahun 1991-2002. Data sekunder ini didapatkan dari Lembaga Ekonomi 

Penyelidikan Masyarakat. Dalam penelitian ini digunakan 7 sampel industri yang termasuk 

kedalam industri pulp dan kertas.

III. Pembahasan Hasil Penelitian

1. Industri Pulp dan Kertas di Indonesia

1.1  Perkembangan industri pulp dan kertas di Indonesia

Indonesia memiliki industri pulp dan kertas pertama kali pada awal tahun 1900-an. Pabrik pulp 

dan kertas yang pertama didirikan di Indonesia adalah “N.V Papier Fabrieck Padalarang” pada 

tahun 1923 yang berlokasi di Padalarang Jawa Barat. Pabrik pulp dan kertas yang kedua 

didirikan di Indonesia adalah Pabrik Kertas Leces, yang didirikan pada tahun 1939 di Leces Jawa 

Timur. Perkembangan selanjutnya terjadi pada tahun 1960 dan awal tahun 1974 dimana terjadi 

pertumbuhan yang tinggi pada perusahaan pulp dan kertas swasta.

Tabel 3 -1 : Profile of Pulp and Paper Industry

Sumber : Asosiasi Pulp dan Kertas Indonesia
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Menurut data Asosiasi Pulp dan Kertas Indonesia (APKI), di Indonesia sampai dengan tahun 

2003 terdapat 80 perusahaan pulp dan kertas, dengan kapasitas terpasang sebesar 6.287.100 ton 

untuk Pulp dan 10.045.580 untuk kertas. Bila kita lihat berdasarkan status permodalan, di 

Indonesia terdapat 3 perusahaan Negara yang bergerak di Industri ini. Tiga perusahaan 

tersebut mempunyai kapasitas terpasang sebesar 240,000 ton pulp (3,8 % dari keseluruhan 

kapasitas terpasang) dan 337.900 ton untuk kertas (3.4 %). Perusahaan swasta domestik dengan 

jumlah 65 perusahaan dengan kapasitas terpasang sebesar 3.322.100 ton untuk pulp (52.8%) 

dan 5.041.180 ton untuk kertas (50.2 %). Sedangkan jumlah perusahaan swasta asing sebesar 12 

perusahaan dengan kapasitas terpasang sebesar 2.725.000 (43,3 %) ton untuk pulp dan 

4.666.500 (46,5 %) ton untuk kertas.

Di Indonesia terdapat 10 perusahaan pulp dan kertas yang terintegrasi. Pabrik kertas yang 

terintegrasi ini mempunyai kapasitas terpasang sebesar 5.027.100 ton pulp (80.7 % dari 

keseluruhan kapasitas) dan 2.517.000 ton kertas (25.1 %). Bila kita lihat pada lokasi beradanya 

pabrik pulp dan kertas, sebagian besar pabrik tersebut berada di pulau jawa yaitu 54 perusahaan 

dengan kapasitas terpasang 340.500 ton pulp (5.4 %) dan 8.554.440 ton kertas (85.2 %). 

Sedangkan yang berada di pulau Sumatera terdapat 14 perusahaan dengan kapasitas terpasang 

sebesar 5.382.000 ton Pulp (85.6 %) dan 1.491.140 ton kertas (14.8 %). Sisanya berada di pulau 

Kalimantan dengan kapasitas terpasang 564.600 ton pulp (9 %).

1.2 Produksi Pulp di Indonesia

Produksi Pulp Indonesia terus meningkat tiap tahunnya, kirisis ekonomi yang terjadi di 

Indonesia pada tahun 1997 tidak berpengaruh terhadap produksi Pulp di Indonesia. Pada tahun 

1993, produksi Pulp di Indonesia sebesar 900 ribu ton, menjadi 4,26 juta ton pada tahun 1997, 

meningkat sebesar 219,7 % atau 36,49 % rata-rata pertahunnya. Pada tahun 2002 produksi pulp 

di Indonesia sebesar 6,08 juta ton, meningkat sebesar 62,47 % atau 10,2 % rata-rata 

pertahunnya. Secara keseluruhan produksi pulp Indonesia selama periode 1993-2002 

meningkat sebesar 452,1 % dengan rata-rata pertumbuhan sebesar 21,9 % pertahunnya.

Peningkatan produksi yang terus meningkat ini disebabkan oleh terus meningkatnya ekspor 

pulp Indonesia. Selama krisis ekonomi berlangsung, konsumsi pulp di Indonesia mengalami 

sedikit penurunan dari 2,8 juta ton menjadi 2,6 juta ton atau turun sebesar 7,32 %. Penurunan 

konsumsi ini dikompensasi oleh peningkatan ekspor Indonesia pada tahun tersebut dari 1,18 

juta ton menjadi 1,65 juta ton atau tumbuh sebesar 39,69 %. Peningkatan ekspor yang signifikan 

ini disebabkan oleh melemahnya nilai tukar rupiah terhadap dollar amerika.
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Tabel 3 - 2 : Statistik produksi Pulp Indonesia

Sumber : APKI

PT Indah Kiat Pulp dan Paper, perusahaan pembuat pulp terbesar di Indonesia, terus 

meningkatkan produksinya. Pada tahun 2001, produksinya sebesar 1,8 juta ton atau 38,6 % dari 

total produksi Pulp Indonesia. Dengan produksi sebesar tersebut, perusahaan itu 

membutuhkan 8,73 juta ton wood chip, dimana perusahaan memiliki HTI seluas 493.680 hektar. 

Sedangkan PT Riau Andalan Pulp & paper memproduksi 1,05 juta ton pulp atau 22,6 % dari 

total produksi pulp Indonesia. Perusahaan ini memperoleh sumber kayu dari HTI dan sumber 

lainnya yang berasal dari pembukaan lahan perkebunan dan limbah kayu dari pabrik plywood. 

Perusahaan ini mempunyai HTI seluas 300.000 hektar, tetapi hanya 175.000 hektar yang 

dimanfaatkan. Sedangkan PT Tanjung Enim Lestari memproduksi pulp sebesar 463.500 ton 

atau 10,7 % dari total produksi Pulp Indonesia. Perusahaan ini mengandalkan  HTI dari 

afiliasinya yaitu PT Musi Hutan Persada, dimana 2,15 juta m3  pohon akasia dibutuhkan 

sebagai bahan baku produksi.
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1.3  Produksi Kertas di Indonesia

Produksi kertas Indonesia terus meningkat setiap tahunnya, pada tahun 1993 total produksi 

kertas Indonesia sebesar 2,57 juta ton, sedangkan pada tahun 1997 meningkat menjadi 4,82 juta 

ton atau meningkat sebesar 87,46 %. Pada tahun 2002 produksi kertas Indonesia sebesar 7,21 

juta ton atau meningkat sebesar 49,59 % dari tahun 1997. secara keseluruhan pada periode 

1993-2002 produksi kertas Indonesia mengalami pertumbuhan sebesar 180,43 %.

Tabel 3 - 3 : Statistik Produksi Kertas Di Indonesia (ribu)

Sumber : APKI

Bila kita lihat berdasarkan jenis kertas, produksi kertas Indonesia pada periode 1993-2002 

hampir semua jenis kertas mengalami pertumbuhan, hanya jenis kertas sack kraft yang 

mengalami penurunan. Pertumbuhan tertinggi terjadi pada jenis kertas tissue, dimana jenis 

kertas ini pada periode 1993-2002 mengalami pertumbuhan sebesar 400,86 %. Jenis kertas yang 

mengalami pertumbuhan terbesar kedua adalah jenis kertas joss yaitu sebesar 256,12 %, Boards 

mengalami pertumbuhan sebesar 222,47 %, jenis Writing and Printing sebesar 216,6 %. 

Sedangkan jenis kertas sack kraft mengalami pertumbuhan sebesar – 30,55 %.
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PT Indah Kiat merupakan perusahan penghasil kertas jenis Kraft liner & medium, dimana 

perusahaan ini pada tahun 2001 berproduksi sebesar 712.230 ton. Sedangkan perusahan 

terbesar kedua yang menghasilkan kertas jenis ini adalah PT Pakerin yang memproduksi 

sebesar 398.370 ton. Perusahan lainnya yang memproduksi kertas jenis ini dalam jumlah besar 

adalah PT Fajar Surya Wisesa dan PT Pelita Cengkareng dengan jumlah produksi sebesar 

308.698 ton dan 114.462 ton.

Sedangkan perusahaan terbesar yang memproduksi kertas jenis Boards/duplex pada tahun 2001 

adalah PT Indah Kiat yang memproduksi kertas jenis ini sejumlah 423.120 ton. Perusahaan 

terbesar kedua yang memproduksi kertas jenis ini adalah PT Surabaya Agung yang 

memproduksi sebesar 170.060 ton. Sedangkan PT Fajar Surya Wisesa memproduksi kertas 

jenis ini sebesar 130.812 ton.

Perusahaan terbesar yang memproduksi kertas jenis Wrapping/sack paper pada tahun 2001 

adalah PT Jaya Kertas yang memproduksi kertas jenis ini dengan jumlah 20.040 ton. 

Perusahaan terbesar kedua yang memproduksi kertas jenis ini adalah PT Pura Nusapersada 

yang memproduksi sebesar 13.576 ton. PT Setia Kawan memproduksi kertas jenis ini sebesar 

10.594 ton.

Perusahaan terbesar yang memproduksi kertas jenis newsprint adalah PT Aspex Kumbong, 

dimana perusahaan ini memproduksi kertas jenis newsprint sebesar 360.357 ton pada tahun 

2001. Perusahaan terbesar lainnya yang memproduksi kertas jenis ini adalah PT Kertas Lecces 

dan PT Adiprima Surapnita. Masing-masing perusahaan ini memproduksi kertas jenis 

newsprint sebesar 54.177 ton dan 37.515 ton.

Sedangkan perusahaan terbesar yang memproduksi kertas jenis cultural paper adalah PT Tjiwi 

Kimia, dimana perusahaan ini memproduksi kertas jenis ini sebesar 811.764 ton. Perusahaan 

terbesar lainnya yang memproduksi kertas jenis ini pada tahun 2001 adalah PT Pindo Deli. PT 

Indah Kiat dan PT Riau Andalan Kertas. Masing-masing perusahaan ini memproduksi kertas 

jenis ini sebesar 727.821ton, 680.000 ton dan 267.000 ton.

1.4  Ekspor  dan impor kertas di Indonesia

1.4.1  Ekspor Pulp dan kertas

Ekspor pulp dan kertas Indonesia terus meningkat setiap tahunnya. Selama periode 1993-2002 

ekspor pulp dan kertas mengalami peningkatan dari  US $ 494,8 juta menjadi US $ 3,19 milyar 

dolar atau mengalami pertumbuhan sebesar 545,4 %. Pertumbuhan ekspor tertinggi terjadi 

pada tahun 1995, dimana ekspor pulp dan kertas mengalami peningkatan sebesar 72,1 %. Bila 

kita lihat kontribusinya pada tahun 2002 ekspor pulp mempunyai kontribusi sebesar US $ 706,8 

juta atau 22,13 % dari keseluruhan ekspor pulp dan kertas Indonesia. Sedangkan ekspor kertas 

dan paperboards pada tahun 2002 mempunyai kontribusi sebesar US $ 1,7 milyar atau 53,9 % dari 

keseluruhan ekspor pulp dan kertas Indonesia.

Ekspor pulp selama periode 1993 sampai dengan 2003 mengalami  peningkatan yang 

signifikan, dimana pada tahun 1993 ekspor pulp Indonesia bernilai US $ 45,7 juta menjadi US $ 

706,8 juta atau mengalami pertumbuhan sebesar 1444,8 %. 
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Selama periode tersebut ekspor pulp cenderung mengalami kenaikan, hanya 3 kali mengalami 

penrunan yaitu pada tahun 1996 turun 1,6 %, tahun 1999 turun 31,2 % dan pada tahun 2001 

turun sebesar 20,4 %. Sedangkan ekspor paper dan paperboards selama periode 1993 sampai 

dengan 2002 meningkat dari US $ 359,3 juta menjadi US $ 17,2 milyar, atau mengalami 

peningkatan sebesar 379,3 %. Selama periode tersebut ekspor kertas dan paperboard Indonesia 

hanya mengalami satu kali penurunan yaitu pada tahun 2001 sebesar 22,6 %.

Tabel 3 - 4 : Ekspor Pulp dan kertas Indonesia ( US $ 000)

Sumber : APKI
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Bila kita lihat berdasarkan jenis kertas, pada tahun 2002 jenis kertas writing dan printing 

mempunyai kontribusi terbesar terhadap ekspor Indonesia, dimana kertas jenis ini mempunyai 

kontribusi sebesar US $ 933,1 juta atau 54,2 % dari keseluruhan ekspor kertas dan paperboards 

Indonesia. Jenis kertas lainnya yang mempunyai kontribusi yang besar terhadap ekspor kertas 

Indonesia adalah jenis boards yang memiliki kontribusi sebesar US $ 504,1 juta atau 29,3 % dari 

keseluruhan ekpor kertas dan paperboards Indonesia. Selain itu jenis kertas newsprint juga 

mempunyai kontribusi yang cukup besar, dimana jenis kertas ini mempunyai kontribusi sebesar 

US $ 126,2 juta atau 7,3 % dari keseluruhan ekspor kertas dan paperboards Indonesia.

1.4.2  Impor pulp dan kertas

Impor pulp, kertas bekas, kertas dan paperboards pada periode 1993 sampai dengan 2002 

mengalami pertumbuhan yang cukup signifikan, dimana pada tahun 1993 impor pulp, kertas 

bekas, kertas dan paperboards sebesar US $ 634,4 juta meningkat menjadi US $ 963,7 juta atau 

meningkat sebesar 51,89 %. Pertumbuhan impor tertinggi terjadi pada tahun 1994, dimana 

pada tahun ini impor pulp, kertas bekas, kertas dan paperboards mengalami pertumbuhan sebesar 

51,9 %. Sedangkan penurunan tingkat impor tertinggi terjadi pada tahun 2001, dimana nilai 

impor pulp, kertas bekas, kertas dan paperboards mengalami penurunan sebesar 28,8 %. Bila kita 

lihat kontribusi dari impor pulp, kertas bekas, kertas dan paperboards terhadap keseluruhan 

impor pada tahun 2002, maka impor pulp yang mempunyai kontribusi terbesar. Impor pulp pada 

tahun 2002 senilai US $ 373,08 juta atau 38,7 % dari keseluruhan impor. Impor kertas bekas 

mempunyai kontribusi sebesar US $ 255,5 juta atau 26,5 % dari keseluruhan impor. Sedangkan 

kontribusi impor kertas dan paperboards sebesar US $ 198,6 juta atau 20,6 % dari keseluruhan 

impor.

Impor pulp selama periode 1993-2002 mengalami peningkatan dari US $ 269,5 juta meningkat 

menjadi 373,08 juta atau mengalami pertumbuhan sebesar 38,4 %. Pertumbuhan impor pulp 

tertinggi terjadi pada tahun 1994 dan 2002 dengan tingkat pertumbuhan sebesar 77,08 % dan 

43,3 %. Sedangkan penurunan impor tertinggi terjadi pada tahun 2001 yaitu sebesar 41,6 %. 

Impor kertas bekas selama periode 1993-2002 mengangalami peningkatan dari US $ 128,1 juta 

pada tahun 1993 menjadi US $ 255,5 juta pada tahun 2002 atau mengalami pertumbuhan 

sebesar 99,4 %. Pertumbuhan impor kertas bekas tertinggi terjadi pada tahun 2000 dimana pada 

tahun ini impor kertas bekas meningkat sebesar 105,36 %. Sedangkan penurunan impor 

tertinggi terjadi pada tahun 1997 dimana pada tahun ini impor kertas bekas mengalami 

penurunan sebesar 32,09 %. Sedangkan impor kertas dan paperboards pada periode 1993-2002 

mengalami peningkatan dari US $ 159,4 juta pada tahun 1993 menjadi US $ 198,6 juta pada 

tahun 2002 atau mengalami pertumbuhan sebesar 24,57 %. Peningkatan pertumbuhan impor 

kertas dan paperboards tertinggi terjadi pada tahun 1995, dimana pada tahun ini pertumbuhan 

impor sebesar 63,3 %. Sedangkan penurunan terbesar terjadi pada tahun 1998 yang mengalami 

penurunan sebesar 36,29 %. 
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Tabel 3 - 5 : Impor pulp, kertas bekas, kertas dan paperboards

Sumber : APKI

Bila kita lihat berdasarkan jenis kertas, jenis kertas writing dan printing yang mempunyai 

kontribusi impor terbesar, dimana pada tahun 2002 impor kertas writing dan printing sebesar US 

$ 59 juta atau 29,7 % dari keseluruhan impor kertas dan paperboards. Jenis kertas lainnya yang 

mempunyai kontribusi impor yang tinggi lainnya adalah kertas sack kraft. Dimana impor kertas 

sack kraft pada tahun 2002 sebesar US $ 41,2 juta atau 20,8 %. Jenis kertas kraft liner dan fluting 

mempunyai nilai impor sebesar US $ 24,99 juta atau 12,6 % dari keseluruhan impor kertas dan 

paperboards. Jenis kertas lainnya yang mempunyai kontribusi impor yang tinggi adalah jenis 

kertas speciality dan cigarette, dimana nilai impor kertas ini sebesar US $ 23,37 juta dan US $ 

20,67 Juta atau 11,8% dan 10,4% dari keseluruhan impor kertas dan paperboards di Indonesia. 
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2.  Analisa Perilaku Usaha

2.1  Struktur Pasar Industri Pulp dan Kertas Indonesia

Struktur pasar sering digunakan sebagai salah satu dasar untuk menduga adanya tindakan anti 

persaingan pada suatu industri. Cara yang paling umum adalah dengan melihat tingkat 

konsentrasi industri yang sebenarnya merupakan elemen internal dari struktur pasar.

Seperti yang diungkapkan Bain (1956) bahwa tingkat konsentrasi dan hambatan masuk yang 

tinggi akan memudahkan perusahaan-perusahaan untuk melakukan kolusi dengan tujuan 

menaikkan harga dan memperoleh keuntungan di atas keuntungan normal. Dari sisi sosial tentu 

saja hal ini akan sangat merugikan. Kerugian yang ditimbulkan antara lain: Pertama, 

masyarakat ‘dipaksa’ membayar harga produk yang jauh lebih tinggi dibandingkan biaya yang 

dikeluarkan untuk memproduksi produk tersebut. Kedua, perusahaan tidak akan memproduksi 

output secara efisien atau terjadi inefisiensi dalam hal alokasi sumber daya dan output.

Meskipun demikian, konsentrasi yang tinggi bukan merupakan faktor utama ataupun 

keharusan yang menyebabkan timbulnya tindakan yang anti persaingan. Karena dengan hanya 

melihat konsentrasi pasar, kita belum tentu mendapatkan gambaran yang sebenarnya mengenai 

tingkat persaingan dalam suatu industri. Walaupun tidak dapat disanggah banyak tindakan 

yang anti persaingan muncul pada beberapa industri yang konsentrasinya tinggi. Jadi, 

mengukur tingkat konsentrasi pasar dapat diasumsikan sebagai langkah penting pertama 

dalam upaya melakukan analisis persaingan.

Tabel di bawah ini menyajikan informasi mengenai perkembangan rasio konsentrasi  industri 

Pulp dan Kertas di Indonesia dari tahun 1990 – 2002.

Tabel 3 – 6 Rasio Konsentrasi 4 Perusahaan Terbesar ISIC 5 Tahun 1900 - 2002
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ISIC 34111     : Industri Pulp

ISIC 34112     : Industri Kertas Budaya

ISIC 34113    : Industri Kertas Industri

ISIC 34114    : Industri Kertas Tisu

ISIC 34119   : Industri Kertas Lainnya

ISIC 34120   : Industri Kemasan dan Lotak dari Kertas dan Karton

ISIC 34190 : Industri Barang dari Kertas dan Karton yang Tidak Termasuk Dalam Golongan 

Manapun 

Sumber : BPS

Bila lihat pada data diatas, dapat diketahui bahwa perusahaan-perusahaan Pulp dan Kertas di 

Indonesia dengan empat perusahaan terbesarnya mampu menguasai pasar dengan rata-rata 

diatas 60 % per tahun dari jumlah output keseluruhan. Bahkan pada industri pulp mampu 

menguasai diatas 90 %. Industri Pulp dan Kertas termasuk kedalam struktur pasar oligopoli, hal 

ini ditunjukkan oleh besarnya CR4 dimana ekonom menganggap batas suatu industri dikatakan 

oligopoli adalah jika memiliki tingkat konsentrasi (CR4) sebesar 40%. 

Hal ini menimbulkan dugaan bahwa semakin besar pula kemungkinan adanya kekuatan pasar di 

dalam industri Pulp dan Kertas dan diduga dapat dengan mudah melakukan berbagai tindakan 

yang berpotensi melanggar Undang-Undang No 5/1999 tentang Larangan Praktek Monopoli 

dan Persaingan Usaha Tidak Sehat yang dapat merugikan masyarakat. 

Dengan tingginya konsentrasi di industri ini, maka memudahkan perusahaan-perusahaan 

untuk melakukan kolusi. Selain itu kekuatan pasar yang dimiliki oleh perusahaan didalam 

industri pulp dan kertas berdampak pada perilaku industri sehingga mampu bertindak seperti 

layaknya monopolis dengan membatasi outputnya untuk menetapkan harga supracompetitive di 

mana harga meningkat melebihi biaya marginal (P > MC).

2.2  Hambatan Masuk

Tingginya konsentrasi didalam Industri pulp dan kertas diduga dari hambatan masuk. Dugaan 

adanya hambatan masuk dalam industri pulp dan kertas cukup beralasan karena selama ini 

jumlah perusahaan diindustri pulp dan kertas selalu stabil, terutama pada industri pulp. Selain 

itu penguasaan pasar tetap didominasi oleh perusahaan yang sama yaitu Grup Sinar Mas dan 

Grup Raja Garuda Mas.

2.2.1 Skala Ekonomi

Industri pulp dan kertas mempunyai tingkat konsentrasi yang tinggi karena industri ini 

termasuk ke dalam jenis industri yang padat modal. Industri pulp dan kertas memerlukan modal 

sebesar US $ 1000 sampai US $ 2000 untuk setiap ton kapasitas produksi, atau sebesar US $ 600 

juta sampai dengan US $ 1,3 milyar untuk 1 pabrik dengan kapasitas besar.  

15. Cristopher Barr. Profit On Paper : The Political Economy fo Fiber, Finance, and Debt in Indonesia’s Pulp and Paper Industries. Cifor. 

Nov, 30, 2000. hal 21.
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Seperti diketahui, untuk membangun industri padat modal maka dibutuhkan biaya yang sangat 

besar. Dan untuk mampu bersaing dengan perusahaan-perusahaan incumbent maka entrant 

harus mampu berproduksi pada skala ekonomi tertentu agar entrant memiliki struktur biaya 

yang sama dengan incumbent dan dapat berproduksi sama efisiennya dengan incumbent. Namun 

untuk mencapai hal tersebut dibutuhkan biaya yang sangat besar sekali, dan setelah masuk ke 

pasar masih ada tantangan lain yang akan dihadapi dalam usaha entrant untuk memperoleh 

keuntungan, misalnya tindakan anti persaingan dari incumbent. Oleh karena besarnya hambatan 

yang dialami oleh entrant, maka biasanya jenis industri padat modal memiliki sifat yang 

terkonsentrasi. 

2.2.2 Ekses kapasitas

Bila kita lihat pada utilisasi kapasitas produksi industri pulp di Indonesia, industri ini tidak 

pernah berproduksi pada kapasitas penuh. Utilisasi  kapasitas tertinggi terjadi pada tahun 1996 

yaitu sebesar 93,4 %. Sedangkan utilisasi kapasitas terendah terjadi pada tahun 1994 yaitu 

sebsar 64 %. Secara rata-rata utilisasi kapasitas produksi industri pulp Indonesia pada periode 

1993-2002 sebesar 77,8 %. Tidak pernahnya industri pulp di Indonesia beroperasi pada 

kapasitas penuh karena pertumbuhan produksi pada industri ini selalu diikuti dengan 

pertumbuhan kapasitas produksi.

Sumber : Apki

Industri kertas di Indonesia tidak pernah berproduksi dalam kapasitas penuh, hal ini bisa kita 

lihat pada gambar diatas. Utilisasi kapasitas tertinggi terjadi pada tahun 1994, dimana pada 

tahun ini industri kertas menggunakan 78,66 % kapasitas produksinya. Sedangkan utilisasi 

terendah terjadi pada tahun 1997 yaitu 67,26 %. Secara rata-rata industri kertas Indonesia 

menggunakan 73,2 % kapasitas produksinya. Bila kita perhatikan, kapasitas produksi kertas 

terus meningkat tiap tahunnya, pertumbuhan kapasitas produksi lebih tinggi bila dibandingkan 

dengan produksinya terutama setelah periode krisis. 
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Gambar 4 - 1

Utilisasi Kapasitas Produksi Industri Pulp
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Sumber : Apki

Kondisi diatas menunjukkan bahwa perusahaan yang ada dalam industri pulp dan kertas belum 

berproduksi sesuai dengan kapasitas yang dimilikinya, sehingga setiap ada perkembangan 

pasar, established firm masih dapat memenuhi permintaan yang ada dengan menggunakan ekses 

kapasitas yang mereka miliki. Kondisi diatas bisa juga merupakan tindakan pre-emptive 

expansion untuk menghambat masuknya pemain baru ke dalam pasar guna menjaga market share 

mereka.

Pre-emptive expansion adalah suatu tindakan yang dengan sengaja dilakukan oleh perusahaan-

perusahaan dominan untuk mencegah masuknya pendatang baru (potential entrant) dengan 

melakukan ekspansi pada tingkat kapasitas produksinya sehingga ekses kapasitas yang mereka 

miliki terjaga walaupun terjadi lonjakan permintaan di pasar. Ekses kapasitas ini kemudian 

digunakan untuk ‘menakut-nakuti’ perusahaan baru yang ingin masuk ke dalam pasar.

2.2.3 Campur tangan pemerintah

Ada beberapa bentuk campur tangan pemerintah yang merusak persaingan. Pertama, 

pemerintah membatasi persaingan pada industri dengan menciptakan hambatan masuk. 

Hambatan masuk yang diciptakan pemerintah misalnya penggunaan bahan baku untuk industri 

pulp yang harus berasal dari HTI, sedangkan ijin pendirian HTI hanya diberikan kepada 

perusahaan-perusahaan tertentu. Kedua, pemerintah melindungi industri pulp dan kertas dari 

persaingan perusahaan asing dengan menciptakan hambatan tarif (misalnya proteksi) yang 

tinggi.

2.3 Vertical Integration

Industri pulp dan kertas di Indonesia mempunyai kecenderungan untuk melakukan vertical 

integration. Hal ini dilakukan dari mulai melakukan penanaman pohon yang akan digunakan 

menjadi bahan baku Pulp, sampai dengan tahap memproduksi kertas. Hal ini mungkin 

dilakukan untuk menciptakan efisiensi dan menjamin ketersediaan bahan baku produksi, 

terutama bahan baku pulp karena dibutuhkan waktu sekitar 7 tahun agar tanaman dapat 

digunakan sebagai bahan baku Pulp.
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Gambar 4 - 3

Utilisasi Kapasitas Produksi Kertas Indonesia
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3.  Analisa Hasil

3.1  Hubungan CR dengan PCM

Dari hasil regresi dengan menggunakan teknik data panel dengan metode Pooled Least Square 

dapat diperoleh informasi yang penting mengenai hubungan antara struktur dan kinerja 

industri pulp dan kertas untuk periode 1991-2002. Seperti hasil yang disajikan pada tabel 3.7, 

berdasarkan kriteria statistik uji t ada empat variabel dan satu konstanta dalam model 

persamaan, signifikan secara statistik pada taraf nyata pengujian 1 %, 5 % dan 10 %. Nilai 

koefisien determinasi (R2) termasuk cukup tinggi (diatas 45 %). Hal ini berarti variabel-variabel 

bebas pada persamaan model Collins Preston mampu menerangkan variasi dari variabel tidak 

bebas sebesar 47,8 %.

Tabel 3 – 7 : Hasil Regresi Hubungan Antara CR dengan PCM
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Sedangkan pada pengujian kecocokan model, dimana pengujian ini dilakukan untuk melihat 

apakah secara bersama-sama nilai dari seluruh koefisien variabel-variabel yang dimasukkan 

dalam persamaan ini memiliki nilai yang berbeda dari nol. Jika nilai probabilita dari F-statistik 

lebih kecil dari tingkat keyakinan (5%) maka dapat dikatakan bahwa secara bersama-sama nilai 

dari koefisien seluruh variabel yang dimasukkan dalam persamaan regresi berbeda dari nol. 

Sehingga dapat dikatakan bahwa model tersebut cocok untuk menjelaskan dependen variabel. 

Dan hal sebaliknya terjadi apabila nilai dari probabilita F-statistik lebih besar dari 5%. 

Berdasarkan hasil regresi pada tabel 5-1 dapat kita lihat bahwa probabilita F-statistik model 

diatas lebih kecil dari 5 %. Hal ini berarti model tersebut cocok untuk menjelaskan variabel 

dependen.

Kemudian pelanggaran terhadap asumsi autokorelasi dapat dilihat dari nilai statistik Durbin-

Watson. Pada tabel 5-1 dapat kita lihat bahwa nilai statistik Durbin-Watson pada model diatas 

mempunyai nilai sebesar 1.841384. nilai tersebut lebih besar bila dibandingkan dengan nilai 

kritis dU sebesar 1,75. Hal ini berarti tidak ada auto korelasi pada model ini.

Dari hasil regresi tersebut dapat kita lihat bahwa semua variabel independent berpengaruh 

secara signifikan terhadap variabel dependent. Variabel concentration ratio merupakan variabel 

yang paling besar pengaruhnya kepada variabel dependent (0.153742). Hal ini sesuai dengan  

teori SCP dimana semakin tinggi konsentrasi semakin tinggi tingkat keuntungan yang 

diperoleh akibat lebih mudah melakukan koordinasi untuk melakukan kolusi. 

Variabel MES juga mempunyai pengaruh yang cukup besar terhadap kinerja industri pulp dan 

kertas Indonesia. Hal ini sesuai dengan teori SCP, dimana MES merupakan hambatan masuk ke 

dalam pasar. Semakin tinggi MES maka akan semakin tinggi hambatan masuk ke dalam pasar 

maka akan semakin terkonsentrasi pasar tersebut. Hal ini mungkin disebabkan karena indsutri 

pulp dan kertas merupakan salah satu industri capital intensive sehingga perusahaan harus 

berproduksi dalam jumlah besar untuk mencapai skala ekonomis.

Variabel pertumbuhan output menunjukkan hubungan negatif terhadap kinerja industri pulp 

dan kertas indonesia. Hasil yang negatif ini, penulis menduga akibat adanya tingkat persaingan 

antar perusahaan dalam industri ini untuk meningkatkan pangsa pasarnya. Dimana untuk 

menaikkan pangsa pasarnya, perusahaan-perusahan tersebut menurunkan tingkat harganya. 

Hal ini menyebabkan menurunnya tingkat keuntungan yang diperoleh perusahaan dalam 

industri pulp dan kertas di Indonesia. Hal ini bisa dilihat dari tingginya pertumbuhan produksi 

pulp dan kertas Indonesia.

Kemungkinan yang lain adalah pecahnya perjanjian kolusi antar perusahaan tersebut, dimana 

terdapat perusahaan yang memproduksi jauh lebih besar dari kesepakatan yang telah dibuat. 

Hal ini menyebabkan semakin banyaknya supply produk tersebut dipasar sehingga 

menyebabkan terjadinya penurunan tingkat harga. Dimana menurut Stigler perjanjian kolusi 

akan pecah pada saat tingkat permintaan rendah. Hal ini bisa kita lihat pada tingkat 

pertumbuhan industri pulp dan kertas yang tinggi pada saat tingkat pertumbuhan konsumsi 

(sebagai proksi permintaan) yang rendah.

16. G.J Stigler. A Theory of Olygopoly. Journal of Political Economy Vol 72. February 1964. hal 44-61 
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3.2  Hubungan Market Share (MS) dengan PCM.

Seperti hasil yang disajikan pada tabel 5-2, berdasarkan kriteria statistik uji t ada empat variabel 

dan satu konstanta dalam model persamaan, signifikan secara statistik pada taraf nyata 

pengujian 1 %, 5 % dan 10 %. Nilai koefisien determinasi (R2) termasuk cukup tinggi (diatas 40 

%). Hal ini berarti variabel-variabel bebas pada persamaan model Shepherd mampu 

menerangkan variasi dari variabel tidak bebas sebesar 43,5 %.

Sedangkan pada pengujian kecocokan model, dimana pengujian ini dilakukan untuk melihat 

apakah secara bersama-sama nilai dari seluruh koefisien variabel-variabel yang dimasukkan 

dalam persamaan ini memiliki nilai yang berbeda dari nol. Jika nilai probabilita dari F-statistik 

lebih kecil dari tingkat keyakinan (5%) maka dapat dikatakan bahwa secara bersama-sama nilai 

dari koefisien seluruh variabel yang dimasukkan dalam persamaan regresi berbeda dari nol. 

Sehingga dapat dikatakan bahwa model tersebut cocok untuk menjelaskan dependen variabel. 

Dan hal sebaliknya terjadi apabila nilai dari probabilita F-statistik lebih besar dari 5%. 

Berdasarkan hasil regresi pada tabel 3-8 dapat kita lihat bahwa probabilita F-statistik model 

diatas lebih kecil dari 5 %. Hal ini berarti model tersebut cocok untuk menjelaskan variabel 

dependen.

Tabel 3 - 8 : Hasil Regresi Hubungan Antara MS dengan PCM
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a Menunjukkan koefisien signifikan pada tingkat keyakinan 1 

b Menunjukkan Koefisien signifikan pada tingkat keyakinan 5 

c Menunjukkan Koefisien signifikan pada tingkat keyakinan 10 



Kemudian pelanggaran terhadap asumsi autokorelasi dapat dilihat dari nilai statistik Durbin-

Watson. Pada tabel 5.1 dapat kita lihat bahwa nilai statistik Durbin-Watson pada model diatas 

mempunyai nilai sebesar 1.831602 lebih besar bila dibandingkan dengan nilai kritis dU sebesar 

1,75. Hal ini menunjukkan tidak terdapat masalah autokorelasi dalam sampel penelitian.

Hasil regresi model kedua tidak jauh berbeda dengan model pertama, dimana variabel market 

share perusahaan terbesar merupakan variabel yang paling berpengaruh terhadap kinerja 

industri pulp dan kertas. Peningkatan pangsa perusahan terbesar kedua dan ketiga juga 

berpengaruh positif terhadap kinerja. Hal ini menunjukkan bahwa semakin terkonsentrasi 

struktur pasar industri pulp dan kertas semakin tinggi tingkat kinerjanya. Karena dengan 

semakin besarnya tingkat , yang berarti semakin terkonsentrasinya pasar dapat mengurangi 

kompetisi pada pasar, dimana kemungkinan untuk melakukan kolusi semakin besar.

IV. Kesimpulan dan Saran

1.   Kesimpulan

Paradigma SCP dapat digunakan untuk menerangkan hubungan antara stuktur dan kinerja 

industri pulp dan kertas Indonesia. Hasil regresi menunjukkan bahwa kinerja industri pulp dan 

kertas Indonesia merupakan fungsi dari elemen-elemen pembentuk stuktur pasar yaitu tingkat 

hambatan masuk, struktur pasar, pertumbuhan output dan tingkat efisiensi.

Hambatan masuk di industri pulp dan kertas Indonesai berupa skala ekonomi. Hasil regresi 

menunjukkan bahwa variabel MES signifikan mempengaruhi tingkat keuntungan sebesar 

0,108229. Hal ini berarti kenaikan MES sebesar 1 % akan meningkatkan keuntunga sebesar 0,1 

%. Selain itu, berdasarkan analisa deskriptif yang dilakukan, adanya ekses kapasitas produksi 

yang dimiliki oleh perusahaan-perusahan yang terdapat dalam industri tersebut melalui 

tindakan pre-emptive expansion juga merupakan salah satu hambatan masuk.

Berdasarkan analisa hasil model dan analisa deskriptif yang telah dilakukan terhadap kasus 

industri pulp dan kertas Indonesia pada periode 1991-2002 mengenai hubungan tingkat 

konsentrasi dengan PCM, diindikasikan telah terjadi suatu kekuatan pasar dalam industri pulp 

dan kertas Indonesia yang kemungkinan berasal dari perilaku kolusif antar perusahaan-

perusahaan dalam industri tersebut. Hal ini bisa terlihat dari signifikannnya pengaruh variabel 

concentration ratio terhadap kinerja, bahkan variabel ini merupakan variabel yang paling 

berpengaruh. Jumlah perusahaan yang sedikit pada industri pulp akan memudahkan 

perusahaan-perusahaan yang ada dalam industri ini untuk melakukaan kolusi.

Adanya hambatan masuk di industri pulp dan kertas juga akan memudahkan perusahaan untuk 

melakukan kolusi. Hal ini karena bila perusahaan meningkatkan harga dan mendapatkan 

keuntungan yang tinggi akan mengundang perusahaan baru untuk masuk ke dalam pasar. 

Dengan adanya hambatan masuk maka akan mempersulit perusahaan baru untuk masuk ke 

dalam pasar. Tingginya pangsa pasar perusahaan dominan pada industri pulp dan kertas juga 

dapat menyebabkan terjadinya kenaikan tingkat harga dengan cara mengurangi jumlah output 

yang diproduksinya. 
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Kondisi ini dapat menyebabkan minimnya iklim persaingan yang tercipta serta tidak 

berlakunya mekanisme pasar dan logika ekonomi yang ada. Eksisnya kekuatan pasar ini dapat 

menciptakan dampak yang buruk bagi perekonomian dilihat dari sudut pandang sosial karena 

output yang dihasilkan  lebih rendah dan pada tingkat harga yang lebih tinggi. Oleh karena itu 

diperlukan campur tangan pemerintah melalui kebijakan-kebijakan untuk mendorong 

terciptanya iklim persaingan yang sehat dan kondusif dalam industri Pulp dan Kertas 

Indonesia.

2. Saran

Dari hasil analisis diatas dapat kita lihat bahwa industri pulp dan kertas mempunyai potensi 

untuk melakukan tindakan-tindakan yang bertentangan dengan Undang-Undang No 5 tahun 

1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha tidak Sehat. Salah satunya 

dengan melakukan pembentukan kartel. Masalahnya tindakan tersebut dapat dilakukan melalui 

tacit colussion. Sebagaimana tercantum pada pasal 11 “Pelaku usaha dilarang membuat perjanjian 

dengan pelaku usaha pesaingnya, yang bermaksud untuk mempengaruhi harga dengan 

mengatur produksi dan atau pemasaran suatu barang dan atau jasa yang dapat mengakibatkan 

terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan tidak sehat.”  Sedangkan perjanjian menurut 

pasal 1 ayat 7 “Perjanjian adalah suatu perbuatan satu atau lebih pelaku usaha untuk 

mengikatkan diri terhadap satu atau lebih pelaku usaha lain dengan nama apa pun, baik tertulis 

maupun tidak tertulis.” Sedangkan pembuktian adanya kegiatan tacit collusion sangatlah sulit, 

karena sulitnya mendapatkan bukti tertulis ataupun saksi yang mengetahui perjanjian tersebut.

Oleh karena itu KPPU harus terus memonitor industri pulp dan kertas. Untuk itu ada beberapa 

indikator yang dapat digunakan oleh KPPU

1. Tingkat konsentrasi yang tinggi

2. Tingkat kenaikan harga dibandingkan dengan kenaikan biaya produksi.

3. Pergerakan harga antar produk

4. Tingkat penggunaan kapasitas terpasang
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Abstrak

Fondasi hukum dan kebijakan persaingan usaha di Indonesia ditandai dengan pembentukan UU 

No. 5 tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (UU 

No. 5 tahun 1999). Hal tersebut dilakukan pada saat situasi ekonomi Indonesia bersifat sangat 

monopolistik, oleh karena itu adalah wajar pembentukan UU No. 5 tahun 1999 diwarnai oleh 

semangat anti monopoli, dekonsentrasi ekonomi, dan pemerataan kesejahteraan sosial. Namun 

demikian, pengejewantahan pada batang tubuh UU No. 5 tahun 1999 terlihat lebih mirip 

pengaturan hukum persaingan usaha di negara-negara lain. Hal ini mengesankan bahwa UU 

No. 5 tahun 1999 dibentuk secara terburu-buru untuk pemenuhan desakan IMF sebagai bagian 

Letter of Intent (LOI).

Pada tanggal 10 Agustus 2002 telah ditetapkan berlakunya Undang-undang Dasar 1945 (UUD 

1945) hasil proses amandemen pertama, kedua, ketiga dan keempat. Ihwalnya, momen tersebut 

diharapkan secara signifikan dapat membawa perubahan positif terhadap sistem kenegaraan 

nasional meliputi bidang politik, ekonomi sosial dan budaya. Perubahan yang dimaksud 

mencakup peraturan perundang-undangan di segala aspek, baik ekonomi, sosial dan politik. 

UU No. 5 tahun 1999 merupakan salah satu bentuk peraturan perundang-undangan di bidang 

ekonomi yang dibentuk sebelum proses amandemen UUD 1945, maka UU No. 5 tahun 1999 

perlu dilakukan perubahan agar sesuai dengan semangat dari UUD 1945 amandemen keempat. 

Kesan penyusunan UU No. 5 tahun 1999 semata-mata merupakan tuntutan IMF harus 

dihilangkan. Seharusnya kedepan hukum persaingan usaha yang diterapkan merupakan 

kehendak dari rakyat Indonesia sendiri termasuk tuntutan penyusunan dan pengaturan materi 

didalamnya.

Pendahuluan

1. Latar Belakang Masalah

Seiring dengan era reformasi ekonomi, fondasi hukum dan kebijakan persaingan usaha 

Indonesia diletakan pada tahun 1999 dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 

1999 mengenai Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (selanjutnya 

disebut “UU No. 5 tahun 1999”). 

Sebagaimana diketahui pada saat pembentukan UU No. 5 tahun 1999 tentang Larangan 

Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, situasi ekonomi Indonesia bersifat 

sangat monopolistik, oleh karena itu adalah wajar pembentukan UU No. 5 tahun 1999 diwarnai 

oleh semangat anti monopoli, dekonsentrasi ekonomi, dan pemerataan kesejahteraan sosial. Hal 

ini tercermin pada penjelasan umum UU No. 5 tahun 1999 yang cuplikannya adalah sebagai 

berikut:

“…………..Penyelenggaraan ekonomi nasional kurang mengacu kepada amanat Pasal 33 Undang-

Undang Dasar 1945, serta cenderung menunjukkan corak yang sangat monopolistik.”

1. Salinan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat yang 

digunakan penulis ialah Cetakan Ke__ dari Komisi Pengawas Persaingan Usaha

2.  Penjelasan Umum UU No. 5 tahun 1999, Paragraph Keempat Kalimat Kedua

J
u

r
n

a
l 

P
e

rs
a

in
g

a
n

 U
sa

h
a

KPPU - RI

94

1

2



a
e

n
a

J
u

r
n

l P
rsa

in
g

a
 U

sa
h

KPPU - RI

95

5

“..………..Para pengusaha yang dekat dengan elit kekuasaan mendapatkan kemudahan-kemudahan 

yang berlebihan sehingga berdampak pada kesenjangan sosial.”

“…………..sehingga terciptanya iklim persaingan usaha yang sehat, serta terhindarnya pemusatan 

kekuatan ekonomi pada perorangan atau kelompok tertentu,…………………..yang bertentangan 

dengan cita-cita keadilan sosial.”

Pembentukan UU No. 5 tahun 1999 yang diwarnai semangat antimonopoli atau antibesar 

sangat dimaklumi, mengingat semangat reformasi pada saat itu salah satunya mereformasi 

situasi monopolistik dalam perekonomian nasional. Namun demikian, pengejewantahan pada 

batang tubuh UU No. 5 tahun 1999 (pasal 4 s.d. pasal 29) kurang tepat, hal ini terlihat dengan 

pengaturan yang sangat mirip bahkan terkesan mencontoh pada hukum persaingan usaha di 

negara-negara lain, khususnya Jerman. Lebih lanjut sebagaimana diketahui hukum persaingan 

usaha yang berkembang di banyak negara baik Jepang maupun Eropa sangat dipengaruhi oleh 

sistem hukum antitrust  dari Amerika. 

Sebagaimana diketahui Amerika sangat melindungi hak politik (“political right”) dan hak privat 

(“civil right”) dari setiap warga negaranya, hal ini menyebabkan bagi warga negara tertentu 

yang memiliki modal yang besar atau menguasai teknologi dapat menguasai perekonomian dan 

menyalahgunakan kekuasaannya tersebut yang dapat menyebabkan kerugian pada konsumen 

dan pelaku usaha pesaing. Untuk itu, sangat wajar apabila aturan dasar hukum persaingan 

Amerika pada Sherman Act ialah melarang trade restrain (kartel) dan monopolisasi privat (private 

monopolization). Tujuan dari hukum persaingan usaha di Amerika bersifat singleobjective 

berfokus pada efisiensi yang berujung pada kesejahteraan konsumen.

Sedangkan hukum persaingan di Eropa sedikit berbeda dengan Amerika, walaupun sama 

melarang trade restrain (kartel) dan monopolisasi privat (private monopolization), namun tujuan 

hukum persaingan bersifat multiobjective dimana tujuan utama dari hukum persaingan dalam 

mewujudkan efisiensi juga harus memperhatikan aspek lain seperti tenaga kerja dan sosial.

Selanjutnya, di Jepang hukum persaingan juga sedikit berbeda dengan Amerika, selain 

melarang trade restrain (kartel) dan monopolisasi privat (private monopolization), juga melarang 

tindakan yang berpotensi menyebabkan monopolisasi privat yang dinamakan unfair trade 

practices (tindakan tidak adil dalam perdagangan). Sedangkan tujuan hukum persaingan di 

Jepang sangat tergantung pada kebijakan industri di Jepang (industrial policy), hal ini 

menyebabkan banyak pihak yang berpendapat Jepang menegakan hukum persaingan secara 

inkonsisten atau lips service semata. Pendapat tersebut kurang tepat, seharusnya tindakan 

Jepang yang mengedepankan kebijakan industri dilihat dari perspektif yang berbeda, yaitu 

keberanian Jepang untuk menegakan hukum persaingan sesuai dengan kebutuhan dan kultur 

negaranya dan tidak hanya mencontoh apa yang diajarkan oleh negara lain. 

3. Op. Cit., Penjelasan Umum, Paragraph Kelima Kalimat Pertama

4. Op. Cit., Penjelasan Umum, Paragraph Keenam Kalimat Pertama

5. Section 1, The Sherman Act Antitrust, 1980.
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Lebih jauh, keberanian Jepang tersebut perlu ditiru oleh Indonesia dalam penegakan hukum 

persaingan. Hal ini didasarkan pada kenyataan bahwa situasi monopolistik yang terjadi di 

Indonesia sangat berbeda dengan Amerika, Eropa, atau Jepang yang terjadi karena 

monopolisasi industri oleh perusahaan swasta. Situasi monopolistik di Indonesia disebabkan 

oleh kebijakan pemerintah yang sangat korup pada saat itu yang memberikan perlakuan-

perlakuan khusus pada pelaku usaha tertentu khususnya dalam bentuk peraturan perundang-

undangan (government sanctioned monopolies). Mengingat hal tersebut, tentunya penanganan 

permasalahan Indonesia harus berbeda dan tidak dapat dipersamakan dengan sistem hukum 

persaingan yang merujuk sistem antitrust Amerika.

Seharusnya, hukum persaingan Indonesia memfokuskan diri untuk mengatasi permasalahan 

government sanctioned monopolies, sehingga permasalahan nyata Indonesia tersebut teratasi. 

Namun pada kenyataannya UU No. 5 Tahun 1999 justru menekankan pada anti monopolisasi 

industri yang mirip dengan antitrust Amerika. Adapun permasalahan government sanctioned 

monopolies terkesan hanya ditangani lewat pemberian kewenangan pada KPPU (Komisi 

Pengawas Persaingan Usaha) untuk memberikan saran dan rekomendasi kebijakan pemerintah.

Disamping itu, penyusunan UU No. 5 tahun 1999 yang juga merupakan tuntutan IMF dalam 

bagian letter of intent harus dihilangkan. Seharusnya kedepan hukum persaingan usaha yang 

diterapkan Indonesia merupakan kehendak dari rakyat Indonesia sendiri termasuk penyusunan 

dan materi didalamnya. Hal ini untuk menghilangkan kesan bahwa UU No. 5 tahun 1999 

merupakan agen IMF dan liberalisasi yang justru bertentangan dengan sistem ekonomi 

Indonesia. 

Terkait dengan hal tersebut, berikut pendapat Bpk. Susilo Bambang Yudoyono mengenai 

ideologi ekonomi Indonesia sebagai berikut:

Ideologi berbasis kapitalisme dan neoliberalisme tidak mencerminkan dan tidak sesuai dengan keadilan 

sosial terhadap rakyat Indonesia, termasuk bagi antar warga bangsa. Maka, segala ideologi dari luar 

yang tidak memberi manfaat dan keadilan bagi rakyat harus ditentang dan dicegah masuk ke Indonesia.

Pada dasarnya UU No. 5 tahun 1999 telah berusaha menegaskan bahwa ia tetap bersumber pada 

UUD 1945, hal ini tercermin pada bagian mengingat yang mencantumkan Pasal 5 ayat (1), Pasal 

21 Ayat (1), Pasal 27 Ayat (2), dan Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945 sebagai berikut:

Pasal 5 (1)

Presiden memegang kekuasaan membentuk undang-undang dengan persetujuan Dewan Perwakilan 

Rakyat.

6. Hikmahanto Juwana, “Beberapa Masukan bagi Penyusunan Pedoman Pelaksanaan Pasal 50 huruf (a)”, hal. 7.

7. Dalam Letter of Intent (LOI) yang ditandatangani tanggal 15 Januari 1998 antara IMF dan pemerintah Indonesia, IMF mensyaratkan 

pemerintah Indonesia untuk mengadakan perubahan terkait dengan persaingan usaha mencakup structural reforms, deregulation dan 

privatization. 

8. Disampaikan oleh Bpk. Susilo Bambang Yudhoyono selaku Presiden RI pada peringatan hari Koperasi, Bali, 12 Juli 2007.
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Pasal 21

Anggota-anggota Dewan Perwakilan Rakyat berhak memajukan rancangan undang-undang.

Pasal 27 (2) 

Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan.

Pasal 33

(1) Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan.

(2) Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang 

banyak dikuasai oleh negara.

(3) Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara  dan 

dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.

Lebih lanjut, pada tanggal 10 Agustus 2002 telah ditetapkan berlakunya Undang-undang 

Dasar 1945 (selanjutnya disebut “UUD 1945”) hasil proses amandemen pertama, kedua, ketiga 

dan keempat. Ihwalnya, momen tersebut diharapkan secara signifikan dapat membawa 

perubahan positif terhadap sistem kenegaraan nasional meliputi bidang politik, ekonomi sosial 

dan budaya.

Materi perubahan yang diharapkan dapat memberikan dampak positif terhadap perekonomian 

nasional termaktub dalam BAB XIV UUD 1945 hasil Amandemen Keempat mengenai 

Perekonomian Nasional dan Kesejahteraan Sosial. Berikut cuplikan dari perubahan yang 

dimaksud:

BAB XIV PEREKONOMIAN NASIONAL DAN KESEJAHTERAAN SOSIAL

PASAL 33 

(1) Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan.

(2) Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang 

banyak dikuasai oleh negara.

(3) Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan 

dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.

(4) Perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip 

kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, 

serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional.****)

(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan pasal ini diatur dalam undang-undang.****)

9.  Salinan UUD 1945 Amandemen Keempat yang digunakan penulis didapat dari situs resmi DPR RI, <http://www.dpr.go.id>, pada 

tanggal 17 Januari 2006

10. Simbol ****) mencerminkan perubahan dilakukan pada proses Amandemen Keempat UUD 1945.
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Pasal 34 

(1)  Fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh negara.**** )

(2) Negara mengembangkan sistem jaminan sosial bagi seluruh rakyat dan memberdayakan masyarakat 

yang lemah dan tidak mampu sesuai dengan martabat kemanusiaan.**** )

(3) Negara bertanggung jawab atas penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan dan fasilitas pelayanan 

umum yang layak.****)

(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan pasal ini diatur dalam undang-undang.****)

Berdasar hasil amandemen keempat perubahan dasar perekonomian nasional tercermin dari 

perubahan pada Pasal 33 Ayat (3) dan (4), serta keseluruhan Pasal 34. Lebih jauh, secara 

gramatikal, sistematis dan teologis pernyataan bahwa dasar penyelenggaraan perekonomian 

nasional ialah pasal 33 UUD 1945 saja adalah tidak tepat.

Secara gramatikal kata “dan” pada judul Bab XIV Perekonomian Nasional Dan Kesejahteraan 

Sosial menegaskan bahwa perekonomian nasional harus sejalan dengan kesejahteraan sosial 

sehingga tidak dapat berjalan sendiri-sendiri.

Kemudian, secara sistematis Pasal 33 dan Pasal 34 merupakan kesatuan dalam Bab XIV 

sehingga keduanya tidak dapat dipisah dan merupakan tiang dari terwujudnya amanat dari Bab 

XIV. Perwujudan “keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia” sesuai bunyi pembukaan UUD 

1945 merupakan landasan utama dari batang tubuh UUD 1945, sehingga dalam penyusunan 

perekonomian nasional harus selalu memperhatikan aspek keadilan sosial.

Selanjutnya, UUD 1945 sebelum amandemen tersirat mengatur mengenai kesejahteraan sosial, 

sedangkan terminologi “perekonomian nasional” baru disisipkan pada perubahan UUD 1945 

Amandemen keempat. Sehingga  secara teologis sistem perekonomian Indonesia selalu harus 

diwarnai dengan pertimbangan dampaknya terhadap kesejahteraan sosial.

Lebih lanjut, walau menurut ketentuan Aturan Peralihan segala peraturan perundang-

undangan yang ada masih tetap berlaku selama belum diadakan yang baru, namun untuk 

mengakselerasi terwujudnya harapan positif dari perubahan konstitusi tersebut, maka tentu 

peraturan perundangan sebagai pelaksana ketentuan UUD 1945 harus turut serta dirubah 

secepatnya. 

Perubahan yang dimaksud mencakup peraturan perundang-undangan di segala aspek, baik 

ekonomi, sosial dan politik. Khusus terkait dengan peraturan perundangan-undangan di bidang 

ekonomi, tuntutan perubahan bukan hanya dikarenakan amandemen UUD 1945, tetapi 

mencakup pula tuntutan agenda reformasi ekonomi yang disuarakan oleh rakyat Indonesia.

Mengingat UU No. 5 tahun 1999 merupakan salah satu bentuk peraturan perundang-undangan 

di bidang ekonomi yang dibentuk sebelum proses amandemen UUD 1945 maka UU No. 5 tahun 

1999 perlu dilakukan perubahan agar sesuai dengan semangat dari UUD 1945 amandemen 

keempat. 

 

11. Pada beberapa literatur sering dinyatakan bahwa dasar penyelenggaraan perekonomian nasional ialah Pasal 33 UUD 1945

J
u

r
n

a
l 

P
e

rs
a

in
g

a
n

 U
sa

h
a

KPPU - RI

98

11



Berdasar uraian diatas, terlihat jelas perlu dilakukan redefinisi UU No. 5 tahun 1999 sebagai 

fondasi dasar hukum dan kebiajakan persaingan usaha di Indonesia. Adapun asas-tujuan UU 

No. 5 tahun 1999 harus ditafsirkan sebagai prinsip-prinsip hukum dan kebijakan persaingan 

usaha di Indonesia secara keseluruhan. Untuk itu, redefinisi akan difokuskan pada asas-tujuan 

UU No. 5 tahun 1999 agar sesuai dengan landasan UUD 1945 Amandemen Keempat dan situasi 

perekonomian Indonesia. 

2.  Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang permasalahan yang telah diuraikan, perumusan masalah yang 

hendak diselesaikan ialah keberadaan UU No. 5 tahun 1999 yang terkesan merupakan desakan 

IMF dan bukan kehendak dari rakyat Indonesia dan ihwal penyusunan UU No. 5 tahun 1999 

yang dilakukan sebelum UUD 1945 amandemen keempat terjadi, sehingga perlu dilakukan 

penyesuaian semangat UU No. 5 tahun 1999 dengan UUD 1945 amandemen keempat. 

3.  Tujuan dan Manfaat / Penulisan

Tujuan penulisan ialah membahas mengenai pendefisian kembali (redefinisi) arah dari UU No. 5 

tahun 1999 agar menjadi hukum persaingan Indonesia yang sesuai dengan UUD 1945 

amandemen keempat dan sistem perekonomian sesuai kultur rakyat Indonesia.

4.  Sistematika Penulisan

Bab I: Pendahuluan

Berisikan penguraian mengenai latar belakang urgensi redefinisi UU No. 5 tahun 1999, 

Bab II: Metode Penafsiran Hukum

Berisikan pembahasan jenis-jenis metode penafsiran hukum yang dilakukan.

Bab III: Pembahasan Hasil

Berisikan uraian redefinisi asas dan tujuan UU No. 5 tahun 1999.

Bab IV: Kesimpulan dan Saran

Berisikan kesimpulan dan saran yang diajukan oleh Penulis.

12. Saat ini telah ada kegiatan Tim Pembahasan Amandemen UU No. 5 Tahun 1999 dari KPPU yang bertujuan untuk memformulasi 

ulang UU No. 5 tahun 1999 dimana Penulis sendiri menjadi salah satu Anggota dari Tim tersebut. Tulisan ini merupakan bentuk 

pendapat pribadi Penulis, sehingga substansinya sangat dapat berbeda dengan yang dibahas dalam kegiatan pembahasan 

amandemen UU No. 5 Tahun 1999 tersebut.
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II. Metode Penelitian

Dalam tulisan ini, penyusun akan melakukan metode penelitian normatif, yaitu bersumber pada 

bahan-bahan penelitian.

Selanjutnya, penyusun menggunakan beberapa cara penafsiran hukum yang biasa digunakan 

dalam ilmu hukum, yaitu:

a. Penafsiran Gramatikal

Penafsiran menurut tata bahasa yang berupaya menetapkan mengenai kejelasan pengertian 

dengan mengemukakan artinya;

b. Penafsiran Historis

Penafsiran yang bermaksud untuk mencari maksud atau keinginan dari pembentuk undang-

undang pada saat mereka merumuskan undang-undang tersebut;

c. Penafsiran Sistematis

Penafsiran dengan menggunakan hubungan yang lebih luas terhadap aturan hukum yang ada di 

dalamnya. Penafsiran ini dilakukan dengan cara mengamati dan mengkaji hubungan antara 

pasal yang satu dengan pasal yang lain baik dalam undang-undang itu maupun dalam undang-

undang lain;

d. Penafsiran Teleologis

Penafsiran dengan memperhatikan secara khusus keadaan-keadaan masyarakat dan 

lingkungannya. Dengan kata lain maksud dan tujuan hukum disesuaikan dengan kebutuhan dan 

kepentingan masyarakat luas;

e. Penafsiran Analogis 

Penafsiran dengan memberi kiasan atau analogi terhadap suatu aturan hukum sehingga suatu 

peristiwa dianggap sama artinya dengan ketentuan pasal tersebut;

f. Penafsiran Resmi

Penafsiran terhadap suatu aturan sesuai dengan apa yang diberikan atau diterapkan oleh 

pembentuk undang-undang.

III. Redefinisi Asas Dan Tujuan Uu No. 5 Tahun 1999

Terminologi “Redefinisi” yang digunakan memiliki pemaknaan/pengartian kembali. Untuk itu, 

tulisan ini berisikan usulan pengaturan kembali Asas, Tujuan UU No. 5 Tahun 1999 sesuai 

dengan makna yang seharusnya sesusai yang terkandung dalam UUD 1945.

1. Redefinisi Asas

Apabila dilakukan penafsiran dari segi bahasa, maka pengertian asas menurut kamus bahasa 

Indonesia ialah dasar, cita-cita, hukum dasar.

13. Drs. Suharto, Drs. Tata Iryanto, Kamus Bahasa Indonesia, Indah Surabaya, 17 Januari 1996, hal. 33
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Asas dari UU No. 5 tahun 1999 termaktub dalam Pasal 2 UU No. 5 tahun 1999, apabila 

dicermati pengaruh latar belakang pembentukan UU No. 5 tahun 1999 cukup kental tersurat 

dalam formulasi asas dan tujuan sebagai berikut:

Pasal 2

Pelaku usaha di Indonesia dalam menjalankan kegiatan usahanya berasaskan demokrasi ekonomi 

dengan memperhatikan keseimbangan antara kepentingan pelaku usaha dan kepentingan umum.

Menelusuri latar belakang perumusan Asas dalam buku proses pembahasan penyusunan 

Undang-undang Nomor 5 tahun 1999, diketahui pada awal proses pembahasan UU No. 5 tahun 

1999 digunakan istilah berasaskan Pancasila dan UUD 1945, selanjutnya mengingat materi 

yang dibahas berkaitan dengan sistem ekonomi maka diputuskan asas demokrasi ekonomi 

digunakan sebagai perwujudan sistem ekonomi yang sesuai Pancasila dan UUD 1945. Dalam 

pembahasan tersebut, dsebutkan elemen-elemen dasar demokrasi ekonomi meliputi:

1. Produksi dikerjakan oleh semua, untuk semua di bawah pimpinan atau pemilikan 

anggota-anggota masyarakat.

2. Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar asas kekeluargaan.

3. Kemakmuran masyarakat yang diutamakan, bukan kemakmuran orang-seorang.

4. Bangun yang sesuai degan prinsip-prinsip dasar ekonomi adalah koperasi.

5. Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup 

orang banyak dikuasai oleh negara.

6. Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup 

orang banyak tidak boleh dikuasai oleh orang-orang yang  berkuasa dan rakyat yang 

banyak ditindasi.

7. Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung dalam bumi adalah pokok-pokok 

kemakmuran rakyat.

8. Prinsip-prinsip dasar demokrasi ekonomi yang dimaksud dalam Pasal 33 UUD 1945 

dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.

9. Fakir miskin dan anak-anak yang terlantar dipelihara oleh negara.

Pada dasarnya secara letter look terminologi demokrasi ekonomi belum tersurat dalam UUD 

1945 sebelum amandemen. Sehingga pencantuman terminologi tersebut hanya berdasar pada 

penafsiran Pasal 33 UUD 1945 sehingga bersifat sangat subjektif 

Lebih lanjut, dalam pembahasan penyusunan UU No. 5 tahun 1999 diungkapkan bahwa 

demokrasi ekonomi telah menjadi dasar pelaksanaan pembangunan ekonomi nasional dan oleh 

karena itu harus dihindarkan sistem free fight liberalism, sistem etatisme, dan persaingan tidak 

sehat serta pemusatan kekuatan ekonomi pada satu kelompok dalam berbagai bentuk monopoli 

yang merugikan masyarakat dan bertentangan dengan cita-cita keadilan sosial.

14. Proses penyusunan Undang-undang Nomor 5 tahun 1999
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Kalimat “menjalankan kegiatan usaha berasaskan demokrasi ekonomi” dalam Pasal 2 UU No. 5 

tahun 1999 sangat sejalan dengan ketentuan Ayat (4) dari Pasal 33 UUD 1945 yang 

menyebutkan “Perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi 

dengan prinsip kebersamaan”. Apabila dilakukan penafsiran gramatikal, kalimat 

“memperhatikan keseimbangan antara kepentingan pelaku usaha dan kepentingan umum” sulit 

untuk dicarikan dasarnya dalam BAB XIV UUD 1945 Amandemen Keempat. 

Patut dicermati fokus “keseimbangan” pada Pasal 2 UU No. 5 tahun 1999 pada kepentingan 

pelaku usaha dan kepentingan umum, berbeda dengan fokus Ayat (3) Pasal 33 UUD 1945 yang 

menekankan keseimbangan pada kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional. Perbedaan ini 

sangat signifikan, pengertian keseimbangan antara kepentingan pelaku usaha dan kepentingan 

umum sangat kabur, hal ini menyebabkan banyak yang menafsirkan pengertiannya sama 

dengan prinsip dasar dari hukum antitrust di Amerika dan negara-negara pengikutnya yaitu 

keseimbangan antara kepentingan pelaku usaha dan konsumen. Efisiensi adalah alat antitrust, 

kepentingan konsumen yang dicerminkan harga yang murah menjadi muara dari hukum 

antitrust.

Hal tersebut menyebabkan aspek efisiensi menjadi utama dalam menilai perilaku pelaku usaha 

melanggar hukum persaingan usaha atau tidak. Hal tersebut tidak sesuai dengan prinsip BAB 

XIV UUD 1945 yang menekankan perkembangan ekonomi harus selaras dengan keadilan 

sosial. Padahal UUD 1945 telah sangat konsisten dengan menekankan efisiensi yang dapat 

diterapkan di Indonesia ialah efisiensi berkeadilan dan tidak sama dengan negara penganut 

efisiensi murni seperti Amerika dan pengikutnya.  

Pemahaman prinsip efisiensi berkeadilan sangatlah penting termasuk dalam hukum persaingan 

di Indonesia. Pemahaman prinsip tersebut akan sangat berpengaruh pada penilaian salah atau 

tidaknya suatu perilaku pelaku usaha.  Lebih jauh, dapat dicontohkan pada penilaian 2 (dua) 

kasus persaingan usaha yaitu:

1) kasus persaingan antara peritel modern (besar) dan peritel tradisional (kecil); serta 

2) kasus persaingan antara produk nasional (pelaku usaha nasional) dan produk impor 

(pelaku usaha asing).

Pada kasus persaingan antara peritel modern dan peritel tradisional biasanya dihadapkan 

kenyataan pada tersingkirnya peritel tradisional dikarenakan ketidakseimbangan kemampuan 

menekan harga (efisiensi) dan kekuatan modal dengan peritel modern yang jauh lebih besar. 

Pada kasus ini apabila pendekatannya versi Amerika dan pengikutnya (efisiensi dan konsumen), 

maka tentunya tidak ada permasalahan dalam kasus ini, dikarenakan tersingkirnya peritel 

tradisional disebabkan kalahnya persaingan dengan peritel modern baik karena tidak efisien 

sehingga tidak mampu memberikan harga yang bersaing, sedangkan pada muara akhir 

penilaian lagi konsumen lebih disejahterakan karena mendapat harga dan pelayanan yang lebih 

baik.

Padahal apabila menggunakan pendekatan UUD 1945 yaitu efisiensi berkeadilan maka terjadi 

permasalahan yang mendasar pada kasus ini. Tersingkirnya pelaku usaha tradisional yang 

tidak efisien akibat persaingan yang tidak seimbang adalah sangat tidak adil, dan walaupun hal
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itu memberikan efek positif pada “kemajuan ekonomi” tetapi tidak sesuai dengan aspek 

“kesatuan ekonomi”, sehingga penegak hukum persaingan usaha sesuai dengan kewenangannya 

seharusnya dapat bertindak agar tidak terjadi persaingan yang tidak seimbang tersebut.

Sebagai contoh kasus nyata, dalam kasus Indomaret vs Pedagang Tradisional, Komisi 

Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) telah arif dalam menafsirkan bahwa kegiatan Indomaret 

adalah tidak sesuai dengan asas dan tujuan UU No. 5 tahun 1999 yaitu tidak sesuai dengan aspek 

kepentingan umum, sedangkan tidak diketemukan Pasal aplikatif dalam batang tubuh UU No. 5 

tahun 1999 yang dilanggar oleh Indomaret. Hal ini kembali menegaskan betapa UU No. 5 tahun 

1999 merupakan perpaduan antara semangat yang berbasis nasional tetapi substansinya justru 

mengadopsi hukum persaingan asing. Akibatnya, penafsiran KPPU mengenai asas tujuan UU 

No. 5 tahun 1999 pun terkesan dipaksakan, kepentingan umum yang menjadi dasar hal yang 

dilanggar oleh kegiatan Indomaret bersifat sangat multitafsir dan sangat dapat diperdebatkan 

secara hukum. Untuk itu, urgensi redefinisi asas-tujuan UU No. 5 tahun 1999 kembali terlihat 

sangat vital.

Pada kasus persaingan antara produk nasional dan produk impor, terlihat nyata betapa 

rendahnya daya saing pelaku usaha nasional dibanding pelaku usaha asing. Apabila pendekatan 

versi Amerika dan pengikutnya  (efisiensi dan konsumen), diterapkan maka sama sekali tidak 

ada permasalahan dalam kasus ini, dimana kekalahan pelaku usaha nasional dikarenakan 

rendahnya daya saing bukan merupakan masalah hukum atau kebijakan persaingan (competition 

policy) tetapi adalah permasalahan kebijakan perdagangan (trade policy), walaupun trade policy 

tersebut menyebabkan persaingan antara pelaku usaha asing dan lokal “diajarkan” itu bukan 

merupakan permasalahan hukum persaingan (antitrust).

Bahkan teori-teori ekonomi Amerika yang telah disisipkan pada pemahaman sebagian ekonom 

Indonesia semakin mensahihkan hal ini, yaitu teori mengenai kecuali ada alasan yang maha 

penting, maka perdagangan tidak boleh dihalangi karena perdaganganlah yang membuat 

kesejahteraan.

Perlu disadari bahwa teori “purba” tersebut telah masuk dalam fikiran pemerintah lewat saran 

dari sebagian besar ekonom Indonesia khususnya yang dididik di Amerika dan negara-negara 

lain penganutnya. Hal inilah yang menyebabkan semakin terbukanya pasar Indonesia saat ini 

dalam menerima produk-produk asing baik melalui perjanjian bilateral, multilateral dan 

regional. Ihwalnya, pemerintah telah menyadari bahwa keterbukaan pasar hanya memberikan 

manfaat lebih besar pada negara yang memang telah siap untuk “menyergap” negara tujuannya. 

Namun tekanan asing untuk membuka pasar tetap diikuti oleh pemerintah. Hal ini 

menyebabkan banyak pelaku usaha nasional di sektor Industri yang bankrupt karena tidak 

sanggup dan tidak cukup efisien menghadapi gempuran produk asing yang murah dan 

berkualitas.

Padahal teori “purba” mengenai kesejahteraan karena perdagangan sangat naif, banyak asumsi, 

dan hanya melihat dari satu aspek saja. Contoh klasiknya ialah dicontohkan di suatu daerah 

terdapat perajin kursi, ia membutuhkan telur untuk konsumsi, sedangkan di sisi lain peternak 

ayam petelur membutuhkan kursi. 
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Dibanding kedua-duanya membuat sendiri produknya masing-masing tentunya akan lebih baik 

mengadakan perdagangan diantara keduanya karena spesialis dibidangnya masing-masing, 

dampaknya ialah kesejahteraan yang lebih baik bagi keduanya.

Namun bagaimana apabila teori “purba” tersebut diterapkan pada hal yang lebih kompleks? 

Contoh apabila terdapat perbedaan kondisi perkembangan teknologi dari daerah parapihak 

yang akan mengadakan perdagangan, maka hambatan perdagangan tetap dibutuhkan 

khususnya apabila terdapat ketidakseimbangan daya saing antara pelaku perdagangan yang 

bermuara pada ketidakseimbangan posisi tawar para pihak. Lebih jauh Indonesia sebagai 

negara yang masih berkembang perlu menyikapi arif kebijakan perdagangan internasional agar 

tidak terjebak pada asumsi-asumsi kesejahteraan yang justru dapat menjadi bumerang bagi 

perekonomian nasional.

Lebih jauh, terminologi “keseimbangan” menekankan adanya dua sisi yang saling 

bertentangan, untuk itu  dapat diartikan bahwa menurut UU No. 5 tahun 1999 bahwa 

“kepentingan pelaku usaha” adalah bertentangan dengan “kepentingan umum”, hal ini tentunya 

sangat naif mengingat pelaku usaha bukanlah kriminal yang kepentingannya pasti 

bertentangan dengan kepentingan umum. Disamping itu pengertian kepentingan umum 

sangatlah luas sehingga sulit untuk ditafsirkan makna dari kepentingan umum yang dimaksud.

Selanjutnya, kepentingan pelaku usaha dapat juga menjadi bagian dari kepentingan umum. Hal 

ini dapat dicerminkan dari investasi dari pelaku usaha yang sangat diharapkan untuk 

ditanamkan di negara untuk penyediaan lapangan kerja dan perputaran roda perekonomian. 

Kepentingan investasi pelaku usaha untuk mendapat keuntungan sejalan dan memberikan efek 

positif pada kepentingan umum. 

Lebih jauh, dari latar belakang UU No. 5 Tahun 1999 sangat mungkin yang dimaksud ialah 

“kepentingan pelaku usaha” ialah kepentingan “segelintir pelaku usaha”. Kembali, nuansa 

antimonopoli dan antibesar sangat kental dalam Pasal 3 huruf a. 

Selanjutnya, prinsip antimonopoli dan antibesar ini berbeda dengan teori umum dari hukum 

persaingan usaha di berbagai negara. Dapat dicontohkan lewat model dari hukum persaingan 

usaha UNCTAD yang menegaskan bahwa seharusnya hukum persaingan usaha fokus pada 

perilaku (“conduct”) dan bukan struktur besar dan kecil suatu badan usaha atau pangsa pasarnya.

Mencermati usulan revisi UU No. 5 tahun 1999 dari Tim KPPU yang bertujuan 

mengembalikan pengaturan asas tujuan sesuai prinsip-prinsip persaingan usaha dalam APEC. 

Sehingga berbunyi: “Persaingan usaha yang sehat dilaksanakan dengan mempertimbangkan 

keseimbangan antara kepentingan pelaku usaha dan kepentingan umum, berasaskan 

menyeluruh, transparansi, akuntabilitas, dan non diskriminasi dengan memperhatikan 

kepentingan nasional.”

15. ”Model of Competition Law, UNCTAD Series on Issues in Competition Law and Policy”, United Nation, Geneva, 2000

16. “APEC Principles to Enhance Competition and Regulatory Reform”, <http://www.oecd.org/dataoecd/48/52/2371601.doc>, 16 

Juli 2007
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Walaupun Indonesia telah menyepakati untuk mengadopsi empat prinsip persaingan usaha 

dalam APEC, namun kesepakatan tersebut tidak dapat dijadikan dasar dalam penentuan asas 

dan tujuan kebijakan persaingan. Sehingga untuk mengadakan pembaharuan asas dan tujuan 

hukum persaingan seyogyanya tetap berlandaskan UUD 1945.

Lebih lanjut, untuk menyelesaikan permasalahan lapangan, idealnya pembaharuan asas dan 

tujuan seharusnya tidak berdasarkan literatur tetapi berdasarkan pengalaman empiris. Adapun 

literatur sebaiknya sebatas untuk memperbandingkan,  dalam hal ini pengalaman dalam 

menghadapi krisis nasional sebaiknya dijadikan dasar utama dalam perumusan formulasi asas 

dan tujuan.

Namun demikian, tataran ideal (“das sein”) tentu akan selalu berhadapan dengan kenyataan (“das 

sollen”). Hal ini dapat dicontohkan pada minimnya data objektif  pengalaman empiris Indonesia, 

hal tersebut tentunya menghambat perumusan asas tujuan hukum persaingan usaha nasional 

yang ideal.

Berdasar uraian diatas maka usulan redefinisi asas UU No. 5 tahun1999 yang diajukan adalah 

sebagai berikut “kegiatan usaha nasional berasaskan demokrasi ekonomi dengan 

memperhatikan keseimbangan pada kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional”.

2. Redefinisi Tujuan

Apabila ditafsirkan dari segi bahasa, maka pengertian tujuan menurut kamus bahasa Indonesia 

adalah arah, jurusan, maksud, sasaran

Tujuan dari UU No. 5 tahun 1999 termaktub dalam Pasal 3 UU No. 5 tahun 1999 sebagai 

berikut:

Pasal 3

Tujuan pembentukan undang-undang ini adalah untuk:

a. menjaga kepentingan umum dan meningkatkan efisiensi ekonomi nasional sebagai salah satu upaya 

untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat;

b. mewujudkan iklim usaha yang kondusif melalui pengaturan persaingan usaha yang sehat sehingga 

menjamin adanya kepastian kesempatan berusaha yang sama bagi pelaku usaha besar, pelaku usaha 

menengah, dan pelaku usaha kecil;

c. mencegah praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat yang ditimbulkan oleh pelaku 

usaha; dan 

d. terciptanya efektivitas dan efisiensi dalam kegiatan usaha.

17. Literatur yang dimaksud penulis baik berasal dari teori dan pengalaman empiris luar negeri atau berdasar teoritis dalam negeri, 

sehingga dalam hal ini bukan pengalaman empiris Indonesia.

18. Op. Cit. Drs. Sunaryo, hal. 266
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Terlihat dari formulasi tujuan UU No. 5 tahun 1999 bersifat multi objective, hal itu sangatlah 

wajar mengingat latar belakang perumusan tujuan tersebut. Pada proses pembahasan diuraikan 

mengenai sinergi tujuan UU No. 5 tahun 1999 dengan tujuan pembangunan nasional berikut 

cuplikannya:

Pembangunan nasional yang dilaksanakan adalah pembangunan manusia Indonesia seutuhnya dan 

pembangunan masyarakat Indonesia seluruhnya, bukan untuk suatu golongan atau sebagian 

masyarakat. Pembangunan harus benar-benar dapat dirasakan oleh seluruh rakyat sebagai perbaikan 

tingkat hidup yang berkeadilan sosial, yang menjadi tujuan cita-cita kemerdekaan.

Di dalam kehidupan dunia usaha yang berdasarkan pada kebijaksanaan ekonomi pasar, mempunyai 

tujuan pokok untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan memaksimalkan kesejahteraan seluruh 

masyarakat. Untuk mencapai kedua tujuan tersebut diperlukan peningkatan efisiensi dan produktivitas 

nasional guna menciptakan peluang usaha yang terbuka bagi semua orang secara adil serta melindungi 

kepentingan konsumen atau masyarakat untuk memperoleh harga yang bersaing dalam kebebasan 

memilih barang atau jasa yang dikehendaki. Efisiensi ekonomi nasional adalah isu utama dari UU ini, 

sehingga kata efisiensi ditambahkan dalam proses pembahasan. 

Asas kekeluargaan secara tegas menolak adanya free fight liberalism dan praktek monopoli yang sangat 

merugikan rakyat, menjamin persaingan di pasar yang inherent dengan pencapaian efisiensi ekonomi di 

semua bidang kegiatan usaha dan perdaganan serta membuka peluang pasar yang seluas-luasnya; 

menciptakan iklim usaha yang adil dan kondusif melalui terciptanya persaingan sehat dan yang dapat 

menjamin adanya kepastian kesempatan berusaha yang sama bagi pelaku usaha besar, pelaku usaha 

menengah, dan pelaku usaha kecil.

Terlihat jelas bahwa tujuan UU No. 5 tahun 1999 bukan hanya mencakup efisiensi semata, 

melainkan mencakup aspek keadilan sosial. Sehingga sangat jelas bahwa nuansa sistem ekonomi 

yang hendak diciptakan adalah khas Indonesia dan tidak dapat diperbandingkan dengan negara 

manapun. 

Pasal 3 UU No. 5 tahun 1999:

Tujuan pembentukan undang-undang ini adalah untuk:

a. menjaga kepentingan umum dan meningkatkan efisiensi ekonomi nasional sebagai salah satu upaya 

untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat;

b. mewujudkan iklim usaha yang kondusif melalui pengaturan persaingan usaha yang sehat sehingga 

menjamin adanya kepastian kesempatan berusaha yang sama bagi pelaku usaha besar, pelaku usaha 

menengah, dan pelaku usaha kecil;

c. mencegah praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat yang ditimbulkan oleh pelaku 

usaha; dan 

d. terciptanya efektivitas dan efisiensi dalam kegiatan usaha.

Pasal 3 huruf a memiliki makna “sebagai salah satu upaya untuk meningkatkan kesejahteraan 

rakyat” UU No. 5 tahun 1999 bertujuan untuk 1) menjaga kepentingan umum dan 2) 

meningkatkan efisiensi ekonomi nasional.
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Kepentingan umum sangatlah luas pengertiannya, terminologi “menjaga” memiliki makna 

melindungi atau menjaga dari hal buruk, patut dicermati wujud “hal buruk” yang dimaksud. 

Lebih jauh, dari latar belakang dan asas UU No. 5 Tahun 1999 sangat mungkin bahwa “hal 

buruk” yang dimaksud ialah “kepentingan pelaku usaha/segelintir pelaku usaha”. Kembali, 

nuansa antimonopoli dan antibesar sangat kental dalam Pasal 3 huruf a. Seperti diuraikan 

diatas, prisip antibesar ini justru berdampak tidak baik bagi perekonomian nasional, yaitu 

berupa disinsentif pelaku usaha nasional “takut” menjadi besar. 

Apabila perlu untuk memperbandingkan dengan negara lain, patut dipertimbangkan untuk 

memperhitungkan pengalaman Jepang. Hal ini dikarenakan kesamaan karakteristik 

“pemaksaan” penerapan hukum persaingan pada Indonesia dan Jepang, Indonesia oleh IMF 

pada saat krisis ekonomi, sedang Jepang oleh sekutu (Amerika) setelah diluluhlantahkan pada 

perang dunia kedua. 

Seharusnya Indonesia belajar dari Jepang bagaimana caranya “mengakali” kepentingan-

kepentingan negara lain untuk mendikte perekonomian nasional negaranya. Walaupun Jepang 

menerima desakan sekutu untuk menerapkan hukum persaingan tetapi penerapannya bersifat 

bertahap. Sebagaimana diketahui pada saat awal pemulihan perekonomian Jepang hukum 

persaingan sifatnya adalah lip service saja, fokus utama pada saat itu ialah untuk memperkokoh 

industri dalam negeri sehingga kartel produksi pada saat itu dilegalkan.

Perlu dicermati dengan keadaan Indonesia pada saat ini dimana pelaku usaha nasional masih 

dalam tahap survive dalam menghadapi krisis ekonomi, sehingga penerapan hukum persaingan 

yang “sembrono” justru hanya berdampak pada matinya pelaku usaha nasional.

Seharusnya sebelum menerapkan hukum persaingan, terlebih dahulu dianalisa mengenai 

kesiapan industri terhadap persaingan sehingga manfaat dari persaingan akan optimal. Setelah 

mendapat desakan dari IMF sekarang kiranya saatnya Indonesia meredefinisi hukum 

persaingannya sendiri, dengan timing yang tepat dan tidak didasarkan atas desakan dari IMF 

atau negara manapun, melainkan karena kebutuhan nasional.

Lebih lanjut, sebagaimana telah diuraikan sebelumnya kondisi monopolistik yang terjadi di 

Indonesia tidak dapat dipersamakan dengan Amerika dan negara penganutnya, karena 

permasalahan di Indonesia terjadi karena kebijakan pemerintah yang memberikan fasilitas 

kepada pelaku usaha tertentu. Sehingga sebaiknya ditegaskan dalam Asas-Tujuan UU No. 5 

tahun 1999 mengenai larangan kebijakan pemerintah yang menyebabkan keadaan monopolistik 

dan persaingan tidak sehat.

Pasal 3 huruf b memiliki makna bahwa muara dari UU No. 5 tahun 1999 ialah mewujudkan 

iklim usaha yang kondusif. Sedangkan alat untuk mencapainya ialah pengaturan persaingan 

usaha yang sehat, diharapkan dengan persaingan yang sehat dapat terjamin kepastian 

kesempatan berusaha yang sama bagi pelaku usaha besar, pelaku usaha menengah, dan pelaku 

usaha kecil.

19. Kartel produksi dimaksudkan untuk menghindari kerugian pada pelaku usaha yang mungkin diakibatkan karena produksi yang 

berlebihan sedangkan permintaan dipasar tidak sepadan.
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Apabila menggunakan pendekatan versi Amerika dan negara pengikutnya, maka terdapat 

kejanggalan dalam tujuan huruf b tersebut. Kesempatan berusaha yang sama bagi pelaku usaha 

besar, pelaku usaha menengah, dan pelaku usaha kecil adalah tidak tepat, sebab pembagian 

playing field  adalah dasar dalam pengaturan hubungan persaingan tersebut. Hal ini cukup 

masuk akal mengingat persaingan yang dipromosikan dapat berdampak pada direct competition 

antara pelaku usaha besar dan kecil, sehingga menyebabkan persaingan yang tidak seimbang 

dan pada akhirnya yang terjadi justru pembantaian.

Untuk memahami tujuan dari UU No. 5 tahun 1999 tersebut seharusnya menggunakan 

pendekatan UUD 1945. Pengertian “kesempatan berusaha yang sama” dalam konteks ini ialah 

bentuk penegasan terhadap sistem kemitraan yang diusung oleh Bung Hatta yang 

diterjemahkan dalam teks UUD 1945 berupa  “asas kekeluargaan”. Sehingga, persaingan usaha 

yang sehat bukan diterjemahkan sebagai bentuk free fight liberalism yang menyebabkan pelaku 

usaha kecil berhadapan langsung dengan pelaku usaha besar yang berujung pada pembantaian. 

Namun demikian, bukan pula diartikan penyelesaiannya ialah dalam bentuk pembagian playing 

field sehingga akses pelaku usaha kecil tidak akan sama dengan pelaku usaha besar. 

Dapat diilustrasikan dalam kasus penyelenggaraan tender proyek tertentu, dimana terdapat 

persyaratan mengenai pengalaman 10 tahun, dan modal 10 Milyar. Apabila diartikan 

pembagian playing field, maka pelaku usaha kecil, bahkan pelaku usaha menengah yang 

pengalamannya kurang dari 10 tahun dan modalnya kurang dari 10 Milyar tentunya tidak akan 

dapat mengikuti tender tersebut, dan apabila tidak pernah mendapat kesempatan tersebut 

pelaku usaha kecil dan menengah tersebut tidak akan pernah mendapatkan pengalaman, 

sehingga dengan kata lain tidak akan pernah dapat turut berpartisipasi dalam pelaksanaan 

tender proyek tersebut. Sehingga pengertian pembagian playing field tidak tepat sebagai bentuk 

perwujudan tujuan UU No. 5 tahun 1999 berupa penjaminan kesempatan berusaha yang sama 

bagi pelaku usaha besar, menengah dan kecil.

Penerjemahan “kesempatan berusaha yang sama” yang tepat pada kasus tersebut ialah para 

pelaku usaha besar bersaing untuk memenangkan tender, dan pada pelaksanaannya ia wajib 

bermitra dengan pelaku usaha menengah atau kecil yang tidak memiliki kesempatan untuk 

mengikuti tender (bukan dengan sesama peserta tender atau pelaku usaha besar yang 

memenuhi kualifikasi tender). Diharapkan dengan bentuk sinergi ini terbangun kesatuan 

ekonomi nasional sesuai UUD 1945.

Pasal 3 huruf c menyiratkan tujuan UU No. 5 tahun 1999 juga untuk mencegah praktek 

monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat yang ditimbulkan oleh pelaku usaha.

Penempatan pencegahan praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat pada point c, 

menunjukan hal tersebut bukan merupakan satu-satunya permasalahan yang ingin diselesaikan 

oleh UU No. 5 tahun 1999. Sehingga adalah naif apabila pertimbangan penerapan batang tubuh 

UU No. 5 tahun 1999 hanya mengunakan parameter ini.

20. Hal ini sering dikeluhkan oleh pelaku usaha kecil dan menengah pada KPPU dalam berbagai kesempatan. Penulis sendiri pernah 

mendapat keluhan langsung dari pelaku usaha tersebut contohnya pada saat Sosialisasi pedoman pasal 22 KPPU mengenai tender di 

Makassar pada tahun 2005.
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Terminologi “pencegahan” bermakna pada menghalangi agar sesuatu tidak terjadi. Sehingga 

pencegahan terhadap praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat dapat diartikan 

sebagai bentuk usaha untuk menghalangi terjadinya hal tersebut, jadi seharusnya penerapan 

UU No. 5 tahun 1999 sifatnya lebih preventif dan tidak represif. Hal ini seharusnya diamini 

KPPU untuk melaksanakan UU No. 5 tahun 1999 dengan mengedepankan usaha pencegahan 

lewat advokasi atau kebijakan persaingan usaha, dan dalam upaya penegakan hukum apabila 

dampak tindakan antipersaingan belum terjadi maka lebih mengedepankan perubahan 

perilaku. 

Selanjutnya, pengertian “praktek monopoli” dan “persaingan usaha tidak sehat” telah diatur 

pada ketentuan umum UU No. 5 tahun 1999 sebagai berikut:

Praktek monopoli adalah pemusatan kekuatan ekonomi oleh satu atau lebih pelaku usaha yang 

mengakibatkan dikuasainya produksi dan atau pemasaran atas barang dan atau jasa tertentu 

sehingga menimbulkan persaingan usaha tidak sehat dan dapat merugikan kepentingan umum.

Persaingan usaha tidak sehat adalah persaingan antar pelaku usaha dalam menjalankan 

kegiatan produksi dan atau pemasaran barang dan atau jasa yang dilakukan dengan cara tidak 

jujur atau melawan hukum atau menghambat persaingan usaha.

Pengertian praktek monopoli yang berarti pemusatan kekuatan ekonomi, menyebabkan salah 

satu tujuan UU No. 5 tahun 1999 ialah untuk mencegah terjadinya pemusatan kekuatan 

ekonomi, dalam arti pencegahan proses terjadinya monopolis. Namun demikian, hal tersebut 

dilarang apabila “menimbulkan persaingan usaha tidak sehat” dan “merugikan kepentingan 

umum”. Sedangkan pengertian persaingan usaha tidak sehat ialah apabila pelaku usaha dalam 

menjalankan usahanya dengan 1) tidak jujur 2) melawan hukum 3) menghambat persaingan 

usaha.

Apabila diuraikan berarti hal-hal yang dicoba untuk dicegah oleh UU No. 5 tahun 1999 ialah:

Berdasar uraian tersebut, terlihat jelas bahwa sasaran UU No. 5 tahun 1999 bukan hanya 

terletak pada permasalahan tindakan yang menghambat persaingan (impede competition), 

terlebih menekankan kepada penyelesaian permasalahan khas Indonesia yang sering dilakukan 

oleh pelaku usaha nasional. Untuk mencapai tujuan tersebut, seharusnya pengaturannya 

tersurat dalam batang tubuh UU No. 5 tahun 1999.

Pasal 3 huruf d menyebutkan UU No. 5 tahun 1999 bertujuan untuk terciptanya efektivitas dan 

efisiensi dalam kegiatan usaha.

Secara gramatikal, dalam kamus bahasa Indonesia pengertian efektif berarti mengerjakan 

pekerjaan yang tepat, sedangkan efisien berarti mengerjakan pekerjaan secara tepat. Sehingga 

Pasal 3 huruf d menyiratkan bahwa tujuan UU No. 5 tahun 1999 ialah untuk membuat kegiatan 

usaha menjadi tepat sasaran dan dilakukan secara tepat, terlihat jelas bahwa UU No. 5 tahun 

1 9 9 9  j u ga  d i t u j u k a n  u n t u k  ke p e n t i n ga n  p e l a k u  u s a h a  i t u  s e n d i r i .
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1)kerugian kepentingan umum
2)kegiatan pelaku usaha yang tidak jujur
3)kegiatan pelaku usaha yang melawan hukum
4)kegiatan pelaku usaha yang menghambat persaingan



Penegakan hukum persaingan usaha secara berlebihan (excessive competition), apabila berdampak 

pada tidak tidak efektifnya kegiatan pelaku usaha, seperti bankrut tentunya tidak sejalan dengan 

tujuan UU No. 5 tahun 1999 ini.

IV. Kesimpulan dan Saran

1.  Kesimpulan

1. Kondisi sosial ekonomi Indonesia berbeda dengan negara lain. Permasalahan 

persaingan usaha yang dihadapi Indonesia merupakan akibat perlakuan khusus yang 

diberikan pemerintah masa lampau (government sanction monopolies) dan bukan 

diakibatkan oleh monopoli swasta dalam industri (private monopolization)

2. Pemaknaan asas tujuan UU No. 5 tahun 1999 harus sejalan dengan UUD 1945, dan hal 

tersebut harus tercermin baik dalam proses penegakan hukum dan pemberian saran 

dan pertimbangan.

3. Dengan pemaknaan tersebut, diharapkan dapat meningkatkan efektifitas UU No. 5 

tahun 1999 dalam membantu penyelesaian permasalahan ekonomi nasional, dan dapat 

menghilangkan kesan pembentukan UU No. 5 tahun 1999 merupakan kehendak pihak 

asing semata.

4. Literatur hukum persaingan negara lain seperti Amerika, Eropa dan Jepang 

seyogyanya ditempatkan hanya berupa pembagian pengalaman dan bukan dijadikan 

dasar mengenai salah benarnya suatu permasalahan persaingan usaha di Indonesia.

2.  Saran

1. KPPU segera menyelesaikan kegiatan pembahasan amandemen UU No. 5 tahun 1999 

dengan lebih menekankan pada aspek khas permasalahan persaingan usaha di 

Indonesia dibandingkan teori-teori ekonomi persaingan usaha di negara lain.

2. Sebelum proses amandemen tersebut selesai, pengimplementasian UU No. 5 tahun 

1999 harus tetap berdasar pada kultur perekonomian Indonesia dan bukan kultur 

negara lain.
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MERGER CONTROL BEBERAPA 
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DI INDONESIA
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Abstrak

Globalisasi menyebabkan dunia menjadi semakin sempit. Persaingan bisnis menjadi hal yang 

sangat rentan bagi setiap pelaku usaha. Merger merupakan salah satu aspek mendasar dalam 

strategi korporasi. Sejarah merger mencatat bahwa kebanyakan merger yang terjadi pada lima 

fase gelombang merger, secara berturut-turut menghasilkan struktur industri yang 

monopolistik. Bahkan kini, merger strategi kian menjadi tren dalam persaingan bisnis global.

Pengendalian merger tidak akan berjalan efektif tanpa ada suatu sistem yang menyertainya. 

Adalah suatu langkah besar ketika pemerintah berupaya merumuskan sistem pengendalian 

merger yang sejatinya berbentuk Peraturan Pemerintah sebagai pelaksana amanat Pasal 28 ayat 

(3) dan Pasal 29 ayat (2) Undang-Undang No. 5 Tahun 1999. 

Dalam penyusunan rumusan RPP tersebut, adalah penting untuk mengetahui sistem 

pengendalian merger di beberapa negara lain sebagai bahan perbandingan, dan sebagai acuan 

dalam menyusun sistem pengendalian merger Indonesia. Uji efektivitas peraturan perundang-

undangan yang ada pun menjadi esensial manakala merumuskan suatu sistem pengendalian 

merger yang komprehensif.

I. Pendahuluan

1. Latar Belakang Masalah

Merger merupakan salah satu aspek mendasar dalam strategi korporasi. Mayoritas pelaku 

usaha berpendapat bahwa merger adalah keputusan yang strategis dalam dunia usaha. Sejak 

awal abad ke-19, merger dan juga akuisisi, telah menjadi tren dalam suatu grup usaha 

konglomerat untuk memperluas jaringan usahanya, terutama bagi perusahaan yang ingin 

berkembang pesat dalam waktu yang relatif singkat.

Dewasa ini, aktivitas bisnis dari hari ke hari semakin memanas dan cenderung radikal. Oleh 

karenanya, pada kondisi ini, para pelaku usaha berlomba-lomba untuk saling mengembangkan 

sayap usaha mereka agar tetap bertahan (survive) di dalam pasar. Keadaan demikian pada 

kenyataannya tidak hanya muncul di benak para pelaku yang hanya sekedar mempertahankan 

eksistensinya di dalam dunia bisnis, tetapi juga muncul di otak para konglomerat yang haus 

akan kerajaan bisnis.

Permasalahan ini sebenarnya merupakan proyeksi dari pikiran pembuat regulasi di masa lalu, 

sebut saja UU 1/1995 tentang Perseroan Terbatas; PP 27/1998 tentang Penggabungan, 

Pengambilalihan, dan Peleburan Perseroan Terbatas; PP 28/1999 tentang Merger, Akuisisi, 

dan Konsolidasi Bank, serta peraturan lainnya yang mengakomodir mengenai aktivitas merger, 

akuisisi, dan konsolidasi di Indonesia. Bahkan di dalam UU 5/1999 pun sudah diatur mengenai 

aktivitas merger yang berpotensi menimbulkan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak 

sehat.

Kelemahan dari sistem hukum merger Indonesia adalah belum disahkannya suatu sistem 

penanggulangan merger yang anti persaingan. Aktivitas merger tumbuh dan berkembang 

dengan pesat dari waktu ke waktu. Tanpa ada sistem yang dapat mengendalikan aktivitas 

tersebut, maka peluang atau potensi munculnya praktek monopoli dan persaingan usaha tidak 

sehat akan semakin besar. 
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Rancangan Peraturan Pemerintah sebagai ejawantah dari Pasal 28 ayat (3) dan Pasal 29 ayat (2) 

UU 5/1999 merupakan angin segar dalam pengaturan hukum merger di Indonesia. 

Hal yang penting diperhatikan dalam hal ini adalah cakupan dari Peraturan Pemerintah itu 

sendiri. Aktivitas merger tidak hanya berkutat pada kegiatan penggabungan saja, tetapi justru 

sangat kompleks dan beragam. Oleh karena itu, ada banyak aspek yang perlu diperhatikan dan 

dipertimbangkan dalam menyusun rumusan Rancangan Peraturan Pemerintah tersebut, 

supaya penerapannya dapat berjalan efektif dan efisien.

Dalam rangka memberikan masukan dalam penyusunan RPP Merger, maka penulis tertarik 

untuk meneliti lebih lanjut mengenai unsur-unsur penting yang harus diperhatikan dalam 

menyusun rumusan Peraturan Pemerintah mengenai merger guna memperoleh suatu sistem 

pengendalian merger yang efektif sebagai merger control dalam rangka menjaga iklim 

persaingan usaha yang sehat di Indonesia.

2.  Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian Latar Belakang Masalah tersebut di atas, maka pembahasan permasalahan 

dititikberatkan pada sistem pengendalian seperti apakah yang efektif untuk diterapkan di 

Indonesia. Atas dasar itulah, penulis membatasi ruang lingkup kajian permasalahan yang ada 

sebagai berikut:

?  Elemen-elemen penting apa saja yang digunakan oleh beberapa negara maju dalam 

menyusun sistem pengendalian mergernya?

?    Apakah peraturan perundang-undangan Indonesia sudah mengatur secara efektif mengenai 

praktek Merger, Akuisisi, dan Konsolidasi yang berpotensi mengurangi persaingan?

?  Rumusan sistem pengendalian merger seperti apakah yang efektif untuk diterapkan di 

Indonesia?

3.  Tujuan dan Manfaat Penulisan

Berdasarkan perumusan masalah yang telah penulis kemukakan di atas, maka tujuan dari 

penelitian ini adalah:

1.    Untuk mengetahui bentuk-bentuk sistem pengendalian merger (merger control) di beberapa 

negara di dunia serta menganalisis unsur-unsur penting yang menjadi landasan dalam 

perumusannya.

2.  Untuk memberikan analisa mengenai sejauh mana efektivitas peraturan perundang-

undangan mengenai merger berhasil mengendalikan aktivitas merger yang anti-

persaingan di Indonesia. 

3.  Untuk memberikan solusi yang efektif guna mengendalikan merger yang bersifat anti 

persaingan di Indonesia.
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Adapun manfaat dari penulisan ini adalah:

1. Secara Teoritis:

a. Dapat menambah pengetahuan mengenai sistem pengendalian merger (merger control) 

di beberapa negara di dunia.

b. Dapat memberikan pandangan yang objektif terhadap efektivitas peraturan 

perundang-undangan mengenai merger di Indonesia dalam rangka membangun 

sistem hukum merger yang efektif.

c. Dapat mengetahui serta memahami kondisi persaingan Indonesia guna mencari dan 

menemukan sistem pengendalian merger yang efektif untuk diterapkan.

2. Secara Praktis:

Sebagai bahan masukan dalam penyusunan Rancangan Peraturan Pemerintah mengenai 

Penggabungan, Pengambilalihan, dan Peleburan Badan Usaha sebagaimana diamanatkan oleh 

Pasal 28 ayat (3) dan Pasal 29 ayat (2) Undang-Undang No. 5 Tahun 1999, dalam menegakkan 

Hukum Persaingan Usaha yang sehat, wajar, dan berkeadilan sosial.

4.  Sistematika Penulisan

BAB I PENDAHULUAN

Pada bab ini termuat latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan dan manfaat 

penelitian, serta sistematika penulisan.

BAB II TINJAUAN LITERATUR DAN METODE PENELITIAN

Bab ini memuat tinjauan literatur mengenai merger, meliputi pengertian (definisi), alasan dan 

target merger secara yuridis, berbagai tipe merger, perkembangan merger dan pengaturannya 

dari masa ke masa, serta kedudukan merger dalam paradigma Hukum Persaingan Usaha. Selain 

itu dimuat pula mengenai metode yang digunakan dalam penelitian ini.

BAB III PEMBAHASAN HASIL PENELITIAN

Bab ini memuat mengenai data hasil penelitian dari berbagai tipe sistem pengendalian merger 

(merger control) yang digunakan di beberapa negara di dunia, uji efektivitas peraturan 

perundang-undangan mengenai merger di Indonesia, serta tipe sistem pengendalian merger 

yang efektif diterapkan di Indonesia, meliputi teknik perumusan, hingga substansi yang perlu 

diakomodir dalam perundang-undangan dimaksud.

BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN

Bab ini berisi kesimpulan atas permasalahan hukum yang telah diidentifikasi dan juga berisi 

saran berupa usulan atau tanggapan terhadap persoalan untuk dicarikan jalan keluarnya.
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II. Tinjauan Literatur Dan Metode Penelitian

1. Tinjauan Literatur

a.  Pengertian dan Target Merger secara Yuridis

Merger atau penggabungan adalah perbuatan hukum yang dilakukan oleh satu perseroan atau 

lebih untuk menggabungkan diri dengan perseroan lain yang telah ada dan selanjutnya 

perseroan yang menggabungkan diri menjadi bubar (Pasal 1 angka 1 PP 27/1998). Istilah 

merger sering dikait-kaitkan dengan akuisisi dan konsolidasi. Ketiga istilah ini sering kali 

digunakan “satu paket” karena persamaan substansi yang menyertai ketiga istilah tersebut. 

Walaupun demikian, kegiatan akuisisi dan konsolidasi berbeda dengan merger.

Menurut PP 27/1998, dalam Pasal 1 angka 2, dikatakan bahwa Konsolidasi atau peleburan 

adalah perbuatan hukum yang dilakukan oleh dua perseroan atau lebih untuk meleburkan diri 

dengan cara membentuk satu perseroan baru dan masing-masing perseroan yang meleburkan 

diri menjadi bubar. Sedangkan yang dimaksud dengan Akuisisi atau pengambilalihan adalah 

perbuatan hukum yang dilakukan oleh badan hukum atau orang perseorangan untuk 

mengambilalih baik seluruh ataupun sebagian besar saham perseroan yang dapat 

mengakibatkan beralihnya pengendalian terhadap perseroan tersebut (Pasal 1 angka 3 PP 

27/1998). Walaupun dituangkan dalam istilah yang berbeda, pada dasarnya Merger, Akuisisi, 

dan Konsolidasi memiliki persamaan yang fundamental, yakni adanya jual-beli perusahaan, baik 

berupa saham, aset, ataupun keduanya.

Merger, dan juga akuisisi, mempunyai tujuan yang utama yaitu untuk meningkatkan sinergi 

perusahaan. Sering disebut bahwa rumus yang berlaku adalah 2 + 2 = 5. Kelebihan 1 (satu) dari 

rumus tersebut berkat adanya tambahan sinergi itu. Tambahan sinergi dari merger tersebut 

disebut dengan gain. Merger merupakan salah satu metode untuk menyembuhkan perusahaan 

yang sedang sakit dalam waktu sekejap.

Tambahan sinergi karena merger tersebut disebabkan karena ada beberapa keuntungan dari 

merger. Alasan perusahaan melakukan merger, yaitu sebagai berikut:

a. Pertimbangan Pasar

b. Penghematan Distribusi

c. Diversifikasi

d. Keuntungan Manufaktur

e. Riset and Development (R&D)

f. Pertimbangan Finansial

g. Pemanfaatan Excess Capital

1. Munir Fuady, 2002, Hukum Tentang Merger, Bandung, Citra Aditya Bakti, hlm. 51.

2. Ibid., hlm. 54-55.
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h. Pertimbangan Sumber Daya Manusia

i. Kecanggihan dan Otomatisasi

Terdapat beberapa sasaran atau target umum sehingga dilakukannya merger, yaitu sebagai 

berikut:

a. Peningkatan Konsentrasi Pasar

b. Peningkatan Efisiensi

c. Pengembangan Inovasi Baru

d. Alat Investasi

e. Sarana Alih Teknologi

f. Mendapatkan Akses Internasional

g. Peningkatan Daya Saing

h. Memaksimalkan Sumber Daya

i. Menjamin Pasokan Bahan Baku

Secara langsung, tujuan daripada merger adalah sebagai (pembuktian diri atas) pertumbuhan 

dan ekspansi aset perusahaan, penjualan dan pangsa pasar pihak yang menggabungkan diri 

(tujuan jangka menengah). Tujuan merger yang lebih mendasar adalah pengembangan 

kekayaan para pemegang saham yang ditujukan pada pengaksesan atau pembuatan penciptaan 

keunggulan kompetitif yang dapat diandalkan bagi perusahaan yang menggabungkan diri.

b.  Bentuk-Bentuk Merger

Menurut Munir Fuady, dilihat dari segi jenis usahanya, merger dapat dibagi ke dalam empat 

jenis, yaitu:

a. Merger Horizontal

Suatu merger horizontal terjadi apabila dua perusahaan yang memiliki lini usaha yang sama 

bergabung atau apabila perusahaan-perusahaan yang bersaing di industri yang sama 

melakukan merger.

b. Merger Vertikal

Suatu merger vertikal melibatkan suatu tahapan operasional produksi yang berbeda yang saling 

terkait satu sama lainnya, mulai dari hulu hingga ke hilir.

Ibid., hlm. 57-59.

P.S. Sudarsanam, 1999, The Essence of Merger dan Akuisisi, Prentice Hall International (UK) Ltd., Simon & Schuster (Asia) Pte. Ltd., 

Yogyakarta, Penerbit ANDI, hlm. 5.

Munir Fuady, Op.Cit., hlm. 85-89.
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c. Merger Konglomerat

Merger konglomerat terjadi apabila 2 (dua) perusahaan yang tidak memiliki lini usaha yang 

sama bergabung. Atau dengan kata lain, merger konglomerat terjadi antara perusahaan-

perusahaan yang tidak bersaing dan tidak memiliki hubungan penjual-pembeli.

d. Merger Kon-Generik

Dengan merger kon-generik, perusahaan-perusahaan yang bergabung saling berhubungan 

satu sama lain, yang mempunyai kesamaan sifat produksinya, tetapi belum dapat dikatakan 

sebagai produsen terhadap produk yang sama (horizontal), dan bukan juga hubungan antara 

produsen-supplier (vertikal).

c.  Perkembangan Merger dan Pengaturannya Dari Masa ke Masa

Aktivitas merger dan segala bentuk peraturan perundang-undangan yang mengaturnya sudah 

dikenal di beberapa negara maju sejak abad ke-19. Peraturan-peraturan tersebut telah 

mengalami beberapa kali perubahan, yang hampir sejalan dengan perkembangan dunia bisnis. 

Perkembangan  aktivitas merger dunia pertama kalinya terjadi di Amerika Serikat. Sejarah 

mencatat bahwa perkembangan aktivitas merger tersebut terjadi dalam empat fase gelombang 

yang berbeda, dimana masing-masing dari fase gelombang ini memiliki karakteristik masing-

masing yang unik.

Gelombang merger pertama kali di Amerika Serikat dimulai pada tahun 1897 hingga tahun 

1904. Gelombang merger pertama ini ditandai dengan tingginya horizontal merger yang 

terjadi di lingkungan pabrikan. Dalam banyak hal, dikatakan bahwa merger ini terjadi sebagai 

akibat longgarnya ketentuan mengenai hukum perusahaan yang berlaku saat itu, serta 

kurangnya sumber daya manusia yang melaksanakan the Sherman Act yang diundangkan di 

tahun 1890. Runtuhnya pasar modal di tahun 1904 menandai pula berakhirnya gelombang 

merger yang pertama ini.

Kebangkitan ekonomi di tahun 1910-an membangkitkan kembali  gelombang merger kedua 

antara tahun 1916 hingga tahun 1929. Gelombang merger kedua ini ditandai dengan tingginya 

penggunaan dana pinjaman sebagai modal merger atau akuisisi (debt financing). Di tahun 1910, 

Congress Amerika Serikat mulai merasakan perlunya perlindungan terhadap konsumen dari 

penyalahgunaan kekuatan pasar yang berlebihan dari para pengusaha yang melakukan merger, 

dan untuk itu maka selanjutnya diundangkanlah the Clayton Act pada tahun 1914. The Clayton Act 

ini diharapkan dapat menampung kebutuhan akan larangan merger yang bersifat anti 

persaingan, sebagaimana tidak diakomodir dalam the Sherman Act. Karena berlakunya the 

Clayton Act ini, maka dalam gelombang merger kedua ini tidak ditandai dengan tingginya 

merger horizontal, melainkan merger vertikal dan konglomerat. Ambruknya pasar modal 

tahun 1929 kembali mengakhiri gelombang merger kedua ini.

Gelombang merger ketiga terjadi antara tahun 1965 hingga tahun 1969, yang menandai 

booming dalam perekonomian dunia, khususnya di Amerika Serikat. Era ini merupakan era 

merger yang ditandai dengan gelombang besar dalam merger konglomerat. 

6. Gunawan Widjaja, 2002, Merger dalam Perspektif Monopoli, Jakarta, Raja Grafindo Persada, hlm. 42-44.

7. Ibid.
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Oleh karena merger dalam gelombang ketiga ini lebih merupakan merger yang bersifat 

konglomerasi, maka merger dalam gelombang ketiga ini tidak ditandai dengan peningkatan 

konsentrasi pasar dalam suatu industri tertentu. Hal lain yang juga tidak menyebabkan tidak 

banyaknya konsentrasi pasar adalah dengan diundangkannya the Celler-Kefauver Act di tahun 

1950 yang memperkuat berlakunya the Clayton Act. Merger pada era ini terjadi karena 

banyaknya dorongan faktor-faktor ekonomis dan non ekonomis dalam dunia usaha. Insentif 

pajak yang diberikan kepada pelaku usaha yang mau menjual perusahaannya kepada pelaku 

usaha lain, turut meningkatkan jumlah atau kuantitas merger pada era tersebut. Kebangkitan 

pasar modal di tahun 1960-an memberikan pilihan baru dalam membiayai merger dan akuisisi 

dalam era ini. Dapat dikatakan bahwa sebagian besar merger dan akuisisi yang terjadi dalam 

periode ini dibiayai dari hasil penjualan saham melalui bursa pasar modal.

Permulaan gelombang merger keempat ditandai dengan terjadinya hostile take over di tahun 

1970-an. Gelombang merger yang keempat sendiri baru dimulai tahun 1981 dan berakhir tahun 

1989. Terdapat lima karakteristik unik dari gelombang merger keempat ini. Kelima 

karakteristik tersebut adalah:

1. tingginya peran Investment Bankers dalam membujuk pelaku usaha untuk melakukan 

merger dan akuisisi;

2. meningkatnya kecanggihan dalam strategi pelaksanaan akuisisi;

3. meningkatnya penggunaan utang dalam pembiayaan merger dan akuisisi (setelah 

berkurang dalam gelombang merger ketiga);

4. munculnya banyak pertentangan dalam kebijakan hukum antara pemerintah federal 

dan pemerintah negara bagian;

5. mulai banyaknya pengambilalihan perusahaan Amerika Serikat oleh perusahaan asing.

Dengan banyaknya dukungan pembiayaan dari kalangan perbankan dan makin intensifnya 

kegiatan pengembangan usaha secara internasional, dalam era ini banyak sekali terjadi mega 

merger.

Gelombang merger kelima memiliki karakteristik yang hampir sama dengan gelombang 

merger keempat, hanya saja dengan makin ketatnya peraturan pasar modal di Amerika Serikat, 

dalam era ini sudah mulai jarang terjadi hostile take over. Selain itu merger dalam gelombang 

merger kelima ini sudah lebih banyak mempergunakan kombinasi antara aset dan utang (equity 

and debt financing). Bahkan dalam era ini lebih banyak terjadi strategic merger, yang 

memungkinkan perusahaan hasil merger berkembang dengan pesat.

Hingga saat ini, dengan semakin tertinggalnya peraturan perundang-undangan di bidang 

hukum merger, aktivitas merger semakin menunjukkan peningkatan yang cukup signifikan, 

khususnya yang berbentuk strategic merger. 

8.   Ibid.

9.   Ibid.

10. Ibid.
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Merger jenis ini dapat membawa pengaruh pada kondisi persaingan di pasar yang bersangkutan 

dan bahkan dapat membahayakan persaingan.

Maksud pelaku usaha dalam melakukan merger seperti ini adalah dalam rangka ekspansi guna 

menjaga kelangsungan hidup perusahaan yang bersangkutan sehingga tidak kalah bersaing 

dengan para kompetitornya. Banyak jalan dilakukan oleh pelaku usaha dalam menjalankan 

merger jenis ini, dari yang wajar-wajar saja, hingga perbuatan yang menghalalkan segala cara.

d.  Merger dalam Paradigma Hukum Persaingan Usaha

Merger pada umumnya didasarkan pada suatu sinergi atau yang populer disebut dengan 

“hipotesis dua tambah dua sama dengan lima” (two plus two equals five hypothesis). Hipotesis ini 

bertujuan agar nilai total kombinasi lebih besar dari jumlah nilai dari perusahaan-perusahaan 

yang beroperasional secara terpisah (mandiri). Hal ini dikemukakan oleh James van Horne dan 

John Machowicz Jr yang menyatakan bahwa “the fused company is of greater value than the sum of its 

part, that is 2 + 2 = 5”.

Merger merupakan salah satu upaya restrukturisasi perusahaan (corporate restructuring) di 

samping perubahan dalam struktur permodalan, operasional atau kepemilikan yang dilakukan 

di luar kegiatan usaha yang normal. Restrukturisasi Perusahaan (Corporate Restructuring) 

diartikan sebagai upaya melakukan pembenahan (strukturisasi) kembali perusahaan agar bisa 

beradaptasi dengan berbagai perubahan lingkungan bisnis yang tengah berlangsung. 

Ditenggarai dengan munculnya gelombang merger pertama pada interval tahun 1897 hingga 

tahun 1904, yang dilanjutkan dengan gelombang merger kedua tahun 1916 hingga tahun 1929, 

gelombang merger ketiga tahun 1965 hingga tahun 1969, dan gelombang merger keempat pada 

tahun 1981 hingga tahun 1989, negara-negara maju, terutama Amerika Serikat membuat suatu 

peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai hal tersebut. The Clayton Act 

merupakan pionir dari pengaturan aktivitas merger, akuisisi, dan konsolidasi di kala itu, 

walaupun pengaturan mengenai persaingan usaha sudah diatur pertama kali oleh The Sherman 

Act.

Perkembangan merger yang terjadi di Amerika Serikat membawa pengaruh yang cukup besar 

bagi perkembangan merger di seluruh dunia. Hingga pada akhirnya merger dianggap dapat 

menimbulkan efek negatif terhadap persaingan. Dampak tersebut dapat terjadi karena dua hal:

Cornelius Simanjuntak, 2004, Hukum Merger Perseroan Terbatas: Teori dan Praktek, Bandung, Citra Adiyta Bakti, hlm. 17-18.

Ibid., hlm. 2.
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1. Tindakan sendiri yang dilakukan perusahaan hasil merger (unilateral effects). Tindakan 

sendiri dimungkinkan jika hasil merger menciptakan suatu perusahaan dengan 

kekuatan pasar (market power) yang besar atau secara signifikan meningkatkan 

kekuatan pasar yang telah dimiliki oleh salah satu perusahaan sebelum merger terjadi. 

Kekuatan pasar yang ada tersebut dikhawatirkan dapat dipergunakan oleh perusahaan 

hasil merger untuk meningkatkan harga barang atau jasa yang dijual di atas tingkat 

persaingan yang ada, yang pada akhirnya akan dapat merugikan kepentingan 

konsumen dalam jangka panjang. Kekuatan pasar yang besar sendiri tidak akan 

menimbulkan efek anti kompetisi, melainkan hanya jika kekuatan pasar yang besar 

tersebut mengakibatkan terjadinya barriers to entry. Artinya kekuatan pasar yang besar 

tersebut menyebabkan tidak dapat atau sulitnya suatu perusahaan baru untuk masuk 

dalam persaingan dalam pasar yang bersangkutan. Hal yang sama juga patut 

dikhawatirkan terjadi dalam suatu pasar dengan struktur oligopoli, dimana terdapat 

sejumlah produk barang atau jasa yang heterogen, dengan jumlah pelaku usaha yang 

cukup banyak. Yang perlu dipertimbangkan dalam hal ini adalah bahwa diantara 

produk-produk yang heterogen tersebut, pasti terdapat produk-produk dengan 

tingkat substitusi yang dekat. Merger antara dua perusahaan dengan produk yang 

tingkat substitusinya dekat dan tinggi dikhawatirkan dapat menimbulkan efek anti 

kompetisi. Dengan pengetahuan pasar yang baik, perusahaan yang melakukan merger 

dapat menaikkan harga produk di atas tingkat kompetitif, tanpa merasa takut 

kehilangan pasarnya, oleh karena produk yang dihasilkan oleh perusahaan yang 

merger bersifat substitutif.

2. Tindakan bersama pelaku usaha lain (coordinated effects). Yang dimaksud dengan 

tindakan bersama dengan pelaku usaha ini adalah tindakan yang diambil oleh pelaku 

usaha yang merupakan pelaku usaha hasil merger, dengan pelaku usaha-pelaku usaha 

lain dalam pasar yang bersangkutan. Merger horizontal, yang mengurangi jumlah 

pelaku usaha dalam pasar yang bersangkutan jelas patut diduga akan mempermudah 

koordinasi di antara sesama pelaku usaha mengambil suatu tindakan atau kesepakatan 

di antara para pelaku usaha yang akan mengakibatkan efek anti kompetisi, seperti 

halnya price fixing (penentuan harga), mengurangi jumlah produksi, menurunkan 

kualitas barang hasil produksi, pembagian wilayah, dan lain-lain, yang akan 

mengakibatkan kerugian pada konsumen. Ada suatu paradigma yang patut dan dapat 

dipercaya bahwa suatu kesepakatan untuk melakukan tindakan koordinasi tersebut 

hanya dapat berhasil jika dipenuhi adanya keempat unsur tersebut di bawah ini:

a. pelaku usaha-pelaku usaha yang cukup memiliki pengaruh dalam pasar yang 

bersangkutan bersedia untuk turut serta dalam kesepakatan tersebut;

b. pelaku usaha-pelaku usaha ini harus memiliki kemampuan untuk turut serta 

lebih lanjut dalam tindakan anti kompetisi yang akan diambil kelak;

The World Bank, 1999, hlm. 42-43, dikutip dari Gunawan Widjaja, 2002, Merger Dalam Perspektif Monopoli, Raja Grafindo Persada, 

Jakarta, hlm. 75-77.
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c. pelaku usaha-pelaku usaha tersebut mampu atau dapat mendeteksi tindakan 

satu atau lebih pelaku usaha yang berupaya untuk melakukan 

“pengkhianatan” atas kesepakatan yang telah diambil tersebut;

d. selanjutnya pelaku usaha-pelaku usaha yang loyal terhadap kesepakatan 

mereka, dapat memaksakan suatu ancaman hukuman kepada pelaku usaha 

yang berkhianat tersebut.

Merger merupakan suatu bentuk aktivitas perusahaan dimana terjadi penggabungan yang 

menyebabkan salah satu pihak kehilangan identitasnya dan pihak lainnya tetap 

mempertahankan eksistensinya (survive). Akibat adanya penggabungan ini, secara otomatis 

persaingan diantara kedua perusahaan yang bergabung tersebut menjadi hilang. Substansi 

inilah yang menjadi fokus penting dalam pengaturan aktivitas merger di dalam Hukum 

Persaingan Usaha.

Perkembangan merger dari masa ke masa, mengarah pada suatu paradigma bahwa aktivitas 

merger, akuisisi, dan konsolidasi dapat menimbulkan praktek monopoli dan persaingan usaha 

tidak sehat yang dapat membahayakan persaingan, apabila tidak ada kendali di dalam 

pertumbuhannya. Karena itulah, penting kiranya untuk mengatur aktivitas merger dalam suatu 

peraturan perundang-undangan, sehingga tercipta suatu efektivitas bagi semua pihak dalam 

rangka restrukturisasi perusahaan.

2.  Metode Penelitian

a.  Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penelitian ini bersifat deskriptif analitis, yaitu metode penelitian yang 

menggambarkan dan menganalisis sistem-sistem pengendalian merger yang digunakan di 

beberapa negara sebagai bahan perbandingan dalam menemukan sistem pengendalian merger 

yang sesuai di Indonesia. 

b.  Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan Yuridis 

Normatif, yaitu penelitian yang mempergunakan data yang diperoleh melalui bahan 

kepustakaan. Penelitian tersebut dilakukan dengan jalan menelaah aturan-aturan hukum 

menurut studi kepustakaan, di mana pengumpulan data dilakukan dengan menginventarisasi, 

mengumpulkan, meneliti dan mengkaji berbagai bahan kepustakaan.

c.  Tahap Penelitian

Berkenaan dengan digunakannya metode pendekatan yuridis normatif, maka penelitian ini 

dilakukan melalui Penelitian Kepustakaan (library research). Penelitian ini dimaksudkan untuk 

mendapatkan data sekunder, yaitu:

14. Ibid.
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1. Bahan Hukum Primer, mengacu pada sumber-sumber hukum tentang Merger, yakni 

berupa Undang-Undang No. 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas, Undang-

Undang No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan 

Usaha Tidak Sehat, serta Peraturan Pemerintah No. 27 Tahun 1998 tentang 

Penggabungan, Peleburan, dan Pengambilalihan Perseroan Terbatas.

2. Bahan Hukum Sekunder, mengacu pada buku-buku yang berisi teori-teori dan prinsip-

prinsip tentang Merger Perseroan Terbatas dan Hukum Persaingan Usaha, yang 

dapat membantu menganalisa dan memahami bahan hukum primer, seperti hasil karya 

ilmiah, hasil penelitian serta bibliografi hukum.

3. Bahan Hukum Tersier, yaitu bahan-bahan yang memberikan informasi tentang bahan 

hukum primer dan bahan hukum sekunder, yakni diambil dari jurnal atau karangan 

ilmiah yang berhubungan dengan Merger Perseroan Terbatas dan Hukum Persaingan 

Usaha.

d.  Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan data sekunder berupa studi 

literatur atau dokumen sebagai sumber utama dari penelitian normatif.

e.  Analisis Data

Sebagai cara untuk menarik kesimpulan dari hasil penelitian yang sudah terkumpul, akan 

dipergunakan metode analisis yuridis kualitatif. Analisis yuridis karena penelitian ini bertitik 

tolak dari peraturan-peraturan yang ada sebagai norma hukum positif. Kualitatif, karena 

seluruh data yang diperoleh kemudian disusun secara sistematis untuk selanjutnya dianalisa 

secara kualitatif untuk mencapai kejelasan masalah yang akan dibahas, tanpa menggunakan 

angka-angka, tabel-tabel maupun rumus statistik; untuk kemudian dianalisa secara preskriptif.

III. Pembahasan Hasil Penelitian

1.  Elemen Penting Penyusunan Sistem Pengendalian Merger di Beberapa Negara

Menyusun suatu sistem, berarti menyusun satu per satu elemen yang menjadi bagian di 

dalamnya. Yang dinamakan dengan sistem adalah satu kesatuan yang terdiri dari beberapa 

unsur, dimana kesuluruhan unsur tersebut bekerja secara terkoordinasi, bersimultan, dan saling 

bergantung satu dengan lainnya. Sistem pengendalian merger merupakan suatu bentuk 

kesatuan kendali atas aktivitas merger, dimana di dalamnya terdapat beberapa ketentuan 

(peraturan perundang-undangan) yang bekerja saling menopang dalam mengendalikan merger 

yang bersifat anti persaingan.

Sistem pengendalian merger di beberapa negara di dunia pada dasarnya menerapkan segi 

hukum dan ekonomi secara bersamaan. Namun, terdapat perbedaan tipis antara sistem 

pengendalian merger di satu negara dengan negara lainnya. Hal tersebut disebabkan oleh 

sistem hukum yang dianut, kondisi perekonomian, kebijakan/ regulasi, peran competition 

authority, serta pola pikir pemerintah negara yang bersangkutan.
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Negara Swedia, sebagaimana halnya negara-negara Uni Eropa lainnya, merupakan negara 

yang berlindung di bawah Hukum Uni Eropa. Keterlibatan negara ini di dalam Uni Eropa 

merupakan suatu hal kecil yang mampu membawa negara ini menjadi negara yang tidak dapat 

dianggap remeh. Dibandingkan dengan negara Inggris, Perancis, dan Belanda, negara Swedia 

merupakan negara kecil di kawasan Uni Eropa dengan tingkat kemajuan yang relatif lebih 

rendah. Namun, meski demikian, sistem pengendalian mergernya mampu mengikuti jejak 

negara-negara pendahulunya. Ini pulalah yang patut kita tiru. Indonesia merupakan negara 

yang relatif “tertinggal” dibandingkan dengan Malaysia, Singapura, Jepang, dan Korea. Sebagai 

negara yang masih berstatus negara berkembang (developing country), kiranya pengadopsian 

sistem pengendalian merger dari negara lain merupakan hal yang lumrah dilakukan, demi 

kemajuan sistem hukum merger dan terjaminnya stabilitas perekonomian nasional.

Di bawah ini akan dibahas sistem pengendalian merger yang digunakan oleh negara Jepang, 

Inggris, dan Swedia.

Jepang

Hukum Persaingan Usaha di Jepang diatur dalam Anti-Monopoly Act (Law No. 54 of 1947). 

Yurisdiksi penegakan hukum merger di Jepang pada dasarnya ada di tangan JFTC. Namun, 

JFTC secara reguler melakukan konsultasi/ diskusi secara informal dengan departemen atau 

sektor terkait yang berkenaan dengan transaksi merger yang terjadi. Di dalam penegakan 

hukum merger ini, Ministry of Economy, Trade and Industry (METI) memiliki pengaruh yang 

cukup kuat dalam menentukan kebijakan persaingan di Jepang. Sistem pengendalian merger di 

Jepang pada dasarnya hampir mirip dengan sistem yang dianut oleh Amerika Serikat dan Uni 

Eropa. Terdapat batasan-batasan (threshold) yang menjadi acuan apakah suatu merger 

diperbolehkan atau tidak. Batasan yang digunakan dalam penegakan hukum merger di Jepang 

antara lain: nilai aset (monetary asset) dan batasan nilai penjualan (turnover threshold). Selain 

penentuan threshold, pengendalian merger di Jepang didasarkan pula pada beberapa substantive 

test, yakni meliputi:

1. Posisi Industri perusahaan yang melakukan merger, meliputi:

a. Pangsa pasar (market share), dimana perusahaan boleh melakukan merger 

apabila memiliki pangsa pasar tidak lebih dari 25%;

b. Kedudukan pra dan pasca merger;

c. Kondisi persaingan diantara perusahaan-perusahaan yang melakukan 

merger.

2. Kondisi Pasar, meliputi:

a. Jumlah pesaing di dalam pasar dan tingkat konsentrasi pasar, struktur pasar, 

serta jumlah pesaing pada saat pra dan pasca merger;

b. Ada/ tidaknya hambatan masuk pasar (barrier to entry);

15. Shigeyoshi Ezaki (et.al.), 2004, Merger Control in Japan, The Asia Pacific Antitrust Review 2004, Japan, 

www.globalcompetitionreview.com, hlm. 49-52.
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c. Pengaruh impor di dalam pasar;

d. Eksklusivitas hubungan perdagangan.

3. Isu lainnya, meliputi:

a. Penelitian mengenai isu peningkatan seluruh kemampuan para pihak yang 

melakukan merger;

b. Tekanan persaingan dari pasar yang bersangkutan;

c. Pertimbangan efisiensi yang dihasilkan dari transaksi, misalnya skala 

ekonomi (economies of scale).

JFTC mengilustrasikan lima situasi merger yang berdampak sementara pada persaingan 

(walaupun tidak berarti bahwa kelima situasi tersebut merupakan situasi yang dilegalkan oleh 

pemerintah Jepang). Kelima situasi ini didasarkan pada perhitungan tingkat konsentrasi pasar 

dengan mempergunakan HHI (Herfindahl-Hirschman Index). Kelima situasi tersebut antara 

lain:

1. Merger yang dilakukan dalam pasar yang tidak terkonsentrasi tinggi 

(tingkat konsentrasi pasar: HHI < 1,000), dengan pangsa pasar masing-

masing perusahaan yang akan merger tidak melebihi 25%.

2. Merger yang dilakukan dalam pasar yang tidak terkonsentrasi tinggi (HHI < 

1,800), dengan pangsa pasar masing-masing perusahaan tidak lebih dari 25%, 

dan terdapat pesaing yang memiliki pangsa pasar setidak-tidaknya 10% di 

dalam pasar bersangkutan yang sama.

3. Merger yang dilakukan dalam pasar yang tidak terkonsentrasi tinggi (HHI < 

1,800), dengan pangsa pasar masing-masing perusahaan tidak lebih dari 35%, 

dan terdapat dua atau lebih pesaing yang memiliki pangsa pasar setidak-

tidaknya 10% di pasar bersangkutan yang sama.

4. Merger yang menyebabkan naiknya tingkat konsentrasi pasar perusahaan-

perusahaan yang melakukan merger dengan tingkat kenaikan yang tidak 

terlalu signifikan (peningkatan HHI maksimum 100) serta terdapat satu atau 

lebih pesaing yang memiliki pangsa pasar lebih dari 10% di pasar 

bersangkutan yang sama.

5. Merger yang dilakukan oleh suatu grup/ kelompok pelaku usaha, dengan 

pangsa pasar tidak lebih dari 50%, dan satu diantaranya merupakan failing 

firm/ failing division (perusahaan atau divisi perusahaan yang gagal secara 

operasional).

Kualifikasi transaksi yang diperbolehkan oleh JFTC dilakukan melalui prosedur konsultasi 

informal yang sifatnya sukarela sebelum dilakukan penetapan secara formal oleh AMA. 

Konsultasi informal dilakukan 30 (tiga puluh) hari sebelum merger dilaksanakan, untuk menilai 

apakah merger dimaksud melanggar ketentuan AMA atau tidak. Perusahaan yang akan 

melakukan merger diwajibkan mengisi aplikasi untuk kemudian diumumkan kepada 

masyarakat umum oleh JFTC. 
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Setelah itu, JFTC kemudian melakukan penelitian (investigasi). Investigasi tersebut dilakukan 

dengan jalan mencari dan mengumpulkan data yang diperoleh dari competitor (pesaing), retailer 

(pengecer) serta end-user (konsumen).

JFTC juga memberi kesempatan bagi masyarakat untuk mengemukakan pendapatnya dalam 

jangka waktu 30 (tiga puluh) hari setelah rencana merger diumumkan. Pada tahap ini pula, para 

pihak yang hendak merger diberi kesempatan untuk merevisi proposal merger. JFTC kemudian 

memutuskan dalam waktu 90 (sembilan puluh) hari sejak diterima proposal (beserta 

kelengkapannya) serta memberitahukan para pihak mengenai hasil penelitian disertai alasan 

dan putusan JFTC tersebut. Jika JFTC berpendapat bahwa para pihak boleh melakukan merger 

dengan alasan tidak membahayakan persaingan, maka pada hari ke 30 (tiga puluh) penelitian, 

para pihak dapat melakukan filing secara formal notifikasi berdasarkan AMA, tanpa merubah 

substansi proposal yang telah ada.

Di Jepang dikenal istilah private action untuk menolak transaksi merger. Dengan kata lain, pihak 

yang akan dimerger dapat mengajukan keberatan terhadap rencana merger yang terjadi. Secara 

teori, pelaku usaha manapun dapat mengambil private action atau melaporkannya kepada JFTC 

apabila mereka berpendapat ada pelanggaran terhadap AMA. JFTC berkewajiban melakukan 

investigasi mengenai hal tersebut, tetapi JFTC memiliki diskresi penuh untuk melakukan atau 

tidak melakukan penegakan hukum secara formal. 

Inggris

Dalam hal menilai suatu transaksi merger, pemerintah Inggris (dalam hal ini Office of Fair 

Trading (OFT), terlebih dahulu melakukan proses investigasi. Proses investigasi terhadap 

merger tersebut terdiri atas tiga tahap, yaitu:

1. Tahap pertama, menentukan apakah transaksi yang terjadi merupakan kategori merger?

Mayoritas transaksi merger terlihat secara kasat mata. Banyak transaksi marginal yang dapat 

dikarakteristikkan sebagai perbuatan merger, dan juga berkemungkinan untuk ditinjau oleh 

hukum persaingan, terutama dalam bingkai “larangan perjanjian anti persaingan dan 

penyalahgunaan posisi dominan”. Transaksi marginal meliputi joint ventures (usaha patungan), 

akuisisi kepentingan minoritas (meliputi kepemilikan saham minoritas dengan aktif di 

manajemen secara penuh, atau kepemilikan saham minoritas milik investor sendiri), dan juga 

penjualan aset seperti teknologi atau daftar konsumen.

2. Tahap kedua, menentukan apakah merger merupakan legitimasi subjek potensial untuk 

dinilai?

Terdapat dua tipe kacamata yurisdiksi yang digunakan dalam kaitannya dengan tahap ini: 

analisis dengan berdasarkan saham (share-based) dan analisis dengan berdasarkan penjualan 

(turnover-based).

16. Office of Fair Trading, The Analytical Framework For Merger Control, Final Paper for ICN Annual Conference, London, 

www.internationalcompetitionnetwork.org, hlm. 1-18.
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3. Tahap ketiga, penentuan yurisdiksi terhadap merger internasional

Otoritas kebijakan persaingan nasional akan sulit untuk menginvestigasi merger manakala 

merger lintas negara membawa efek yang kurang baik bagi iklim persaingan nasional. Masing-

masing otoritas persaingan antar negara mungkin melakukan analisis yang berbeda untuk satu 

kasus merger yang sama. Ketika negara-negara yang mengalami dampak buruk dari merger 

lintas negara memiliki pandangan yang sama dalam kebijakan mergernya, apakah mungkin 

kebijakan tersebut dijalankan dengan cara yang sama di kedua negara yang berbeda?

Competition test yang digunakan di Inggris untuk menilai apakah suatu perbuatan melanggar 

hukum persaingan atau tidak adalah Dominance Test dan Substantive Lessening of Competition 

(SLC Test). Masih menjadi perdebatan apakah kedua tes ini memiliki efek praktis yang sama atau 

tidak. Kedua tes tersebut memfokuskan diri pada peningkatan kekuatan pasar (market power) 

sebagai bahaya yang harus dicegah. Market power, dalam konteks analisis merger, dapat 

didefinisikan sebagai kemampuan untuk meningkatkan harga di atas harga kompetitif (atau 

menurunkan kualitas, inovasi, pilihan, atau cara lainnya) mulai dari sebelum merger hingga 

periode waktu tertentu yang sifatnya signifikan. Hal ini dapat timbul dari keputusan individual 

salah satu perusahaan yang merger atau pesaing mereka atau bahkan melalui koordinasi antara 

keduanya. 

Dalam penentuan pasar bersangkutan (relevant market), tes “Hypothetical Monopolist”  umumnya 

digunakan untuk menentukan substitusi pada pasar bersangkutan yang sama dengan 

perusahaan yang melakukan merger. Jika konsumen beralih pada produk alternatif, maka 

definisi relevant market harus diperluas dengan mengikutsertakan produk yang bersangkutan 

untuk mencegah kenaikan harga yang pada akhirnya dapat merugikan konsumen.

Swedia

Elemen penting dari berjalannya ekonomi pasar adalah kemampuan perusahaan-perusahaan 

untuk bergabung dan atau mengakuisisi perusahaan lain. Konsentrasi terkadang dapat 

menghasilkan terbentuknya (atau bahkan menguatkan) market power yang dapat merugikan 

konsumen. Karena adanya risiko ini, Swedish Competition Act (CA) memungkinkan untuk 

memblokir konsentrasi tersebut. Ketentuan konsentrasi CA mengandung threshold (batasan) 

yang didefinisikan dengan istilah turnover (penjualan). Threshold tersebut mempunyai dua 

tujuan, yaitu: membatasi secara relatif jangkauan CA terhadap konsentrasi yang besar; serta 

untuk melimpahkan konsentrasi pasar tertentu kepada Swedish Competition Authority. 

Tujuan utama dari notifikasi merger di Swedia adalah untuk menurunkan risiko yang dapat 

membahayakan konsentrasi yang tidak dapat dijerat oleh ketentuan CA dan untuk menurunkan 

risiko hukum bagi perusahaan. Dalam rangka menilai suatu transaksi, Competition Authority 

harus bergerak dalam suatu periode waktu tertentu setelah transaksi dinotifikasi. Apabila limit 

waktu berakhir, maka konsentrasi (sebagai akibat dari hasil transaksi) tidak dapat dijerat oleh 

CA.

17. Paper diakses dari situs www.kkv.se
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Merger yang terjadi pada industri perfilman (cinema theatre industry) di negara tersebut 

mengilustrasikan lemahnya kaitan antara turnover threshold (batasan nilai penjualan) dengan 

analisis material yang dibuat oleh CA. Meskipun regulator memfokuskan pada total turnover 

secara global, tetapi fokus terakhir adalah pada pasar geografis relevan yang termasuk dalam 

yurisdiksi negara Swedia atau bagian dari negara Swedia. Kaitan tersebut lemah pada dua sisi:

Pertama, Hukum Persaingan memperhatikan pada konsentrasi yang meningkat dalam pasar 

dengan turnover jauh di bawah nilai turnover.

Kedua, sebagian besar nilai turnover perusahaan merupakan tangkai dari aktivitas di negara lain. 

Pada banyak kasus, aktivitas internasional dari perusahaan-perusahaan memainkan peranan 

yang tidak signifikan dalam analisis material terhadap akibat konsentrasi berupa kesejahteraan 

konsumen Swedia.

Turnover Swedia dapat dibandingkan dengan threshold dari negara lain. Turnover threshold dapat 

didesain dengan banyak cara. Prinsip umum yang sering digunakan adalah dengan 

mengkombinasikan dua kondisi threshold secara kumulatif. Normalnya, salah satu kondisi fokus 

pada nilai penjualan kombinasi (combined turnover), sedang fokus lainnya adalah terlihat dari 

nilai penjualan perusahaan target atau secara sederhana, turnover perusahaan yang membeli dan 

yang dibeli. 

Kriteria pengendalian merger pada hukum persaingan di Jepang, Inggris, dan Swedia pada 

intinya menunjukkan persamaan yang cukup identik. Yang menjadi pembeda hanyalah terletak 

pada struktur (format) dan sistem yang digunakan oleh masing-masing negara. Inggris dan 

Swedia, sebagai negara anggota Uni Eropa, tentunya kedua negara ini tunduk pada aturan yang 

ditetapkan oleh EU (European Union) selain tunduk pada hukum nasionalnya sendiri. Adapun 

sebagian besar dari sistem hukum yang digunakan di Jepang pada dasarnya adalah adopsi (baik 

sebagian maupun seluruhnya) dari negara-negara Eropa. Sehingga dengan demikian terdapat 

perbedaan yang tipis antara ketiga merger control pada ketiga negara tersebut. Perbedaan yang 

paling utama biasanya berkisar antara threshold dan substantive test yang digunakan, serta 

besaran nilai threshold yang otomatis akan berbeda di setiap negara.

Jika dilihat secara lebih seksama, sebenarnya merger control yang digunakan oleh negara-negara 

dunia itu memiliki persamaan teori yang cukup serupa, yakni dalam hal competition test yang 

digunakan. Secara internasional, saat ini terdapat tiga tes yang biasa digunakan sebagai 

pertimbangan menentukan efek dari merger terhadap persaingan, antara lain:

1. Tes Dominansi Pasar (Market Dominance Test/ MD Test): tes ini fokus pada apakah merger 

dapat menimbulkan atau memperkuat dominansi pasar (market dominance) atau tidak.

2. Tes Substansial Lessening of Competition (SLC Test): tes ini fokus pada apakah merger secara 

potensial menghasilkan (secara substansi) mengurangi persaingan atau tidak.

Terdapat hubungan paralel yang kuat antara pendefinisian pasar bersangkutan (relevant market) 

dengan kekuatan pasar (market power). SLC dan Dominance Test ini menguji perbedaan pangsa 

pasar kedua perusahaan dengan pesaing potensialnya.

18. Office of Fair Trading, Loc.Cit.
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3. Tes Kepentingan Umum (Public Interest Test/ PI Test): tes ini fokus pada apakah merger 

memiliki efek negatif terhadap kepentingan umum atau tidak. Biasanya, Tes PI 

membandingkan satu pasang (setidaknya menggunakan dua jenis) tes yang terdahulu 

dengan sebuah standar baku untuk mengukur tingkat ketidak-kompetitifannya.

Pada prinsipnya, mayoritas negara-negara di dunia mempergunakan MD test atau SLC test 

sebagai kriteria substantif untuk mengendalikan merger, apapun sistem hukum yang 

digunakan, baik itu sistem hukum Eropa Kontinental maupun sistem hukum Anglo Saxon 

(Common Law). Negara-negara yang mempergunakan kedua sistem hukum memperlihatkan 

adanya perubahan struktur pasar dan konsentrasi pasar sebagai barometer mereka dalam 

mengamati kenaikan/ penurunan market  power.

Regulasi prosedural yang memerintahkan dilakukannya merger control, secara internasional 

terbagi atas tiga kategori, yang didasarkan pada konstitusi masing-masing negara, yakni 

diantaranya:

1. Regulasi (ketentuan) notifikasi dan prosedur pemeriksaan, meliputi: lingkup transaksi 

batasan notifikasi (notification threshold), waktu notifikasi (pre atau post merger), situasi yang 

memicu pergerakan merger, filing deadlines, format filing, periode peninjauan, dan biaya 

pemberkasan.

2. Perlindungan prosedural, meliputi: non-diskriminasi, kewenangan competition authority, 

limitasi pasca merger, transparansi dan prosedur yang sesuai.

3. Prosedur yang kondusif dalam kerjasama internasional, meliputi: kerjasama dalam hal waktu 

pemeriksaan pada negara yang berbeda, aspek berbeda pada pemeriksaan, perlindungan 

terhadap pertukaran informasi persaingan yang rahasia diantara para otoritas persaingan 

antar negara, pernyataan melepaskan hak rahasia dari pihak-pihak yang merger.

Pada dasarnya, walaupun merger tampaknya dapat meningkatkan konsentrasi pasar, merger 

tidak menimbulkan permasalahan persaingan jika secara relatif perusahaan lain memperoleh 

kemudahan akses untuk masuk ke dalam pasar atau untuk mengekspansi produksi bagi 

perusahaan pesaing. Dalam hal hambatan struktural (misalnya skala ekonomi perusahaan 

incumbent, atau kendali atas aset penting/ kunci teknologi), barriers to entry dapat bersifat 

behavioural. Pemain baru harus sigap pada saat dimana incumbent mencari posisi baru mereka 

pasca merger. Prospektif mengenai new entry seharusnya berkelanjutan dan cukup signifikan 

untuk memberikan persaingan pasca merger yang efektif dan efisien. Dalam kaitan ini, biaya 

konsumen untuk beralih produk (consumers’  switching costs) dapat menjadi suatu pertimbangan 

yang penting.

Di sisi lain, peranan organisasi internasional dalam mengkoordinasikan substantif merger 

untuk mengendalikan merger pada berbagai negara berkaitan dengan aspek regulasi dan 

prosedural, adalah hal yang perlu. Organisasi yang dimaksud antara lain International 

Competition Network (ICN), Organisation for Economic Cooperation and Development (OECD), 

World Trade Organisation (WTO), dan bahkan organisasi di tingkat regional seperti halnya 

ASEAN (Association of South East Asian Nations). 

19. Ibid.

20. Ibid.
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Pada dasarnya, elemen terpenting dalam penyusunan sistem pengendalian merger pertama-

tama adalah penentuan jurisdiction threshold, penentuan batasan nilai turnover (nilai penjualan), 

serta penentuan substantive test yang akan digunakan. Ketiga hal tersebut sangat penting untuk 

dirumuskan terlebih dahulu mengingat elemen-elemen tersebut-lah yang mampu membantu 

competition authority masing-masing negara untuk menguji suatu transaksi merger dan 

menentukan apakah transaksi tersebut menimbulkan efek anti persaingan atau tidak. Dalam hal 

menentukan jurisdiction threshold, turnover, dan substantive test, perlu pemikiran dan analisa 

ekonomi yang cukup mendalam, di samping aspek legalitas yang komprehensif dalam suatu 

rumusan ketentuan yang tegas dan efektif.

Pengendalian merger yang bersifat preventif (pencegahan) tentu jauh lebih baik daripada 

pengendalian yang bersifat represif (penanggulangan), karena tindakan preventif dapat 

mencegah terjadinya merger yang bersifat anti persaingan secara lebih dini. Walaupun sistem 

merger Indonesia masih bersikukuh pada sistem post-merger, tidaklah salah jika RPP yang 

hendak disusun, baik secara langsung maupun tidak langsung, menekankan akan pentingnya 

pra-notifikasi. Hal ini akan mempermudah tugas KPPU ke depannya untuk meminimalisir 

aktivitas merger yang berpotensi membahayakan persaingan. Tetapi jika memungkinkan, 

revisi terhadap UU 5/1999 dalam hal sistem pelaporan merger (dari semula post-merger 

menjadi pre-notifikasi) adalah hal yang penting untuk dilakukan mengingat aktivitas merger 

semakin berkembang dari hari ke hari.

Dengan adanya sistem pengendalian merger yang efektif, maka perbuatan hukum merger di 

Indonesia memperoleh kepastian hukum yang pasti, terutama jika dikaitkan dengan masalah 

persaingan usaha dan kepentingan masyarakat umum. Sistem pengendalian merger diharapkan 

dapat membawa manfaat pada terciptanya iklim persaingan usaha yang sehat dalam berbagai 

lini perekonomian nasional.

2. Efektivitas Peraturan Perundang-Undangan Indonesia mengenai Merger, Akuisisi, 

dan Konsolidasi

Satu hal yang selalu menjadi pertanyaan bagi para praktisi dan akademisi hukum di Indonesia: 

benarkah peraturan perundang-undangan Indonesia sudah berjalan secara efektif ? Banyak 

diantara peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia hanya merupakan “hukum 

di atas kertas” belaka, tetapi tidak sedikit pula yang dinilai oleh beberapa pihak, sudah cukup 

efektif penerapannya. Sesungguhnya efektivitas suatu peraturan perundang-undangan terletak 

pada subjektivitas masing-masing pihak dalam menilainya. Karena hukum merupakan ilmu 

sosial yang dituntut untuk selalu up to date, maka tidak akan pernah ada kata sempurna dalam 

menguji efektivitas suatu peraturan.

Suatu peraturan perundang-undangan dinilai efektif apabila peraturan tersebut mampu 

menjerat pelanggaran terhadapnya. Pandangan ini masih tradisional, sebab fungsi hukum itu 

tidak hanya sekedar menjatuhkan hukuman, tetapi lebih dari itu. Suatu peraturan perundang-

undangan dinilai efektif apabila peraturan tersebut mampu menciptakan situasi yang aman, 

nyaman, tentram dan kondusif, dimana kepentingan segenap masyarakat tetap terjamin.
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Apabila kita merunut pada peraturan perundang-undangan mengenai merger di Indonesia, 

maka akan ada beberapa peraturan perundang-undangan yang dapat kita temukan. Sebut saja 

UU 1/1995, UU 10/1998, PP 27/1998, PP 28/1999, SK Direksi Bank Indonesia, hingga 

peraturan yang dikeluarkan oleh BAPEPAM. Apakah kuantitas merefleksikan kualitas? Tidak 

selalu, tentu saja. Pada kenyataannya, peraturan-peraturan yang tersebar itu mengatur saling 

tumpang tindih. Peraturan mengenai merger bank, misalnya, di satu sisi bank harus tunduk 

pada ketentuan UU 10/1998 dan PP 28/1999, tetapi di sisi lain bank juga merupakan suatu 

entitas perseroan terbatas yang harus tunduk pada Undang-Undang Perseroan Terbatas dan 

peraturan pelaksanaannya. Hal ini menimbulkan suatu dilema hukum.

Maraknya aktivitas merger yang terjadi di Indonesia, dengan membawa efek negatif yang 

ditimbulkannya bukanlah semata-mata salah pemerintah. Ada suatu keinginan yang kuat di 

benak KPPU untuk mengendalikan aktivitas merger yang dinilai bersifat mengurangi 

persaingan. Namun, alat pengendali yang dimaksud belum juga ada hingga saat ini, sehingga 

peran KPPU dalam pengendalian merger di Indonesia hingga saat ini masih merupakan peran 

yang pasif. Ada beberapa kasus merger di Indonesia yang dinilai mengurangi persaingan, tetapi 

belum ada tindakan nyata dari pemerintah untuk menjerat kasus-kasus tersebut. 

Lalu apa yang salah? Regulasi pengendalian merger yang masih “nol” ternyata membawa peran 

yang sangat menentukan dalam hal ini. Peraturan perundang-undangan yang ada hanya 

mengatur merger secara prosedural saja, tetapi dampak dari merger dan kaitannya dengan 

kondisi persaingan belum diatur secara rinci. Itulah sebabnya banyak kasus merger yang 

berhasil lolos dari jerat hukum. Hal ini membuktikan bahwa peraturan perundang-undangan 

mengenai merger, akuisisi, dan konsolidasi di Indonesia belum efektif dalam mengendalikan 

merger, akuisisi, dan konsolidasi yang dapat membahayakan persaingan. 

Ketentuan pionir yang mengatur mengenai merger di Indonesia adalah UU 1/1995 

(sebagaimana telah diubah dengan UU 40/2007 tentang Perseroan Terbatas). Ketentuan dalam 

undang-undang ini kemudian diejawantahkan secara spesifik ke dalam PP 27/1998 (yang saat 

ini sedang dalam tahap penyempurnaan). Aktivitas merger yang kian menjamur di kala itu, 

membawa pengaruh pula pada peningkatan merger bank. UU 7/1992 (yang kini telah diubah 

dengan UU 10/1998) kemudian menunjuk lagi peraturan yang mengatur secara spesifik 

mengenai merger bank. Ketentuan tersebut dituangkan dalam bentuk PP 28/1999. Selain itu, 

SK Direksi Bank Indonesia juga dibuat guna mengatur ketentuan persyaratan dan tata cara 

(prosedur) merger bank. Pengaturan merger dikenal juga di dalam Peraturan BAPEPAM, yang 

secara lebih khusus lagi mengatur mengenai merger bagi perusahaan yang sudah listing di 

bursa saham (go public). Dengan pengaturan yang sedemikian banyak dan tersebar tanpa ada 

sinkronisasi, maka pengaturan merger di Indonesia agaknya belum efektif karena masih ada 

ketentuan yang tumpang tindih. 

3.  Penyusunan Rumusan Sistem Pengendalian Merger Indonesia

a.   Teknik Penyusunan Rumusan Sistem Pengendalian Merger 

Ketentuan Merger sebagaimana disebutkan di atas pada dasarnya sudah cukup mengatur 

mengenai ketentuan merger, akuisisi, dan konsolidasi secara prosedural. Namun, seiring 

berkembangnya aktivitas bisnis dunia dewasa ini, ketentuan-ketentuan tersebut tampaknya 

sudah jauh tertinggal (out of date) oleh aktivitas bisnis itu sendiri. 

a
e

n
a

J
u

r
n

l P
rsa

in
g

a
 U

sa
h

KPPU - RI

131



Karena itulah, peraturan mengenai merger (berupa suatu sistem pengendalian merger) harus 

mampu mengakomodir berbagai strategi merger pelaku usaha yang sudah sangat beragam 

bentuknya. Bahkan, dengan iklim dunia usaha yang semakin memanas di era globalisasi saat ini, 

strategi-strategi usaha dalam bentuk merger mulai bermunculan mewarnai aktivitas dunia 

bisnis, baik secara nasional maupun internasional.

Dimulainya penyusunan rumusan RPP Merger (sebagai pelaksanaan amanat Pasal 28 dan Pasal 

29 UU 5/1999) merupakan langkah awal dalam pembangunan eksistensi sistem pengendalian 

merger di Indonesia. Sekalipun perdana, tidak ada alasan pembenar yang dapat memfasilitasi 

regulator untuk menyusun ketentuan tanpa mempertimbangkan bobot substansinya. 

Substansi, walau bagaimanapun merupakan hal yang penting dalam penyusunan suatu 

peraturan perundang-undangan. Karena itulah, perlu perhitungan dan pertimbangan yang 

matang dalam menyusun rumusan RPP Merger tersebut.

Merger menyebabkan berpindahnya kepemilikan dan kendali terhadap aset perusahaan, 

termasuk aset fisik dan intangibles asset (misalnya reputasi perusahaan, reputasi produk). 

Merger dapat meningkatkan efisiensi bagi perusahaan dan lebih luas lagi, bagi perekonomian. 

Bukti empiris dari kegiatan merger adalah keuntungan dan nilai saham. Merger dapat 

meningkatkan profit (atau kemampuan untuk meningkatkan profit) dengan jalan efisiensi, dan 

juga kekuatan pasar yang dimilikinya. Kebanyakan, merger tidak menyebabkan dampak yang 

serius pada meningkatnya kekuatan pasar. Tetapi, pada beberapa kasus yang aktual, ditemukan 

terdapat dampak serius pada kondisi persaingan sebagai akibat dari merger. Jika tidak terdapat 

alat yang dapat mengendalikan merger, maka tidak dapat diragukan lagi, pastilah aktivitas 

merger akan tumbuh dengan begitu pesat.

Tujuan daripada merger control (sistem pengendalian merger) adalah untuk mencegah efek anti 

persaingan dengan mengenakan hukuman yang wajar dan sesuai, termasuk ketentuan larangan 

apabila diperlukan. Terdapat hal yang tak kalah penting untuk dipertimbangkan sebelumnya, 

apakah merger control dimaksudkan untuk melindungi persaingan ataukah untuk melindungi 

konsumen? Jika orientasinya adalah perlindungan terhadap konsumen, maka sebaiknya sistem 

pengendalian merger tersebut difokuskan terhadap merger yang dapat memperlemah 

persaingan dengan jalan meningkatkan kepentingan perusahaan (higher profits). Dengan jalan 

ini, merger control harus menghasilkan keuntungan bagi konsumen (harga murah, kualitas yang 

bagus, pilihan yang tepat, dsb). 

Tujuan ekonomi pada dasarnya adalah tujuan kepentingan umum. Dan masih menjadi 

perdebatan apakah tujuan ekonomi merupakan satu-satunya alasan dibuatnya kebijakan 

merger. Tetapi kenyataannya, kepentingan politis justru menjadi faktor penentu dalam 

penyusunan jurisdiction merger review dalam sektor industri. Perlu diskusi mengenai ruang 

lingkup tujuan kepentingan umum dalam penyusunan kebijakan merger antara kriteria non 

kompetisi secara umum dengan pengajuan merger pada sektor-sektor tertentu. 

Kebijakan merger adalah bagian dari kebjiakan persaingan, yang juga merupakan bagian 

kebijakan publik yang cukup luas, yang mempengaruhi bisnis (kegiatan usaha), pasar, dan 

ekonomi. 
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Mengapa kebijakan merger diperlukan? Ada dua alasan.

1. Merger mengurangi persaingan yang ada antara pihak-pihak yang melakukan merger dan 

mengurangi jumlah pesaing di dalam pasar, dimana pengurangan jumlah perusahaan pesaing 

ini memiliki efek substansial pada keseluruhan persaingan di pasar. Orientasi pasar akan 

tujuan konsumen dan efisiensi akan berkurang, bahkan pada kondisi dimana tidak terdapat 

hukum persaingan.

2. Penegakan ketentuan larangan hukum persaingan usaha belumlah sempurna. Mendeteksi 

dan membuktikan pelanggaran terhadap ketentuan larangan sulit dilakukan. Kebutuhan 

akan aturan hukum berkurang dengan memperoleh kondisi persaingan sehingga insentif dan 

kesempatan untuk berkolusi, penyalahgunaan posisi dominan,  dan pelanggaran hukum 

lainnya dapat dicegah sejak dini, atau setidaknya mampu menekan efek negatif dari merger. 

Kebijakan persaingan, termasuk di dalamnya kebijakan merger, tidak bergerak secara vakum. 

Kebijakan persaingan merupakan bagian dari kebijakan publik yang berkenaan dengan bisnis, 

pasar, dan ekonomi. 

Teori ekonomi mengatakan bahwa semakin sedikit jumlah pelaku usaha di dalam pasar 

bersangkutan, maka akan semakin besar potensi terjadinya kolusi diantara pelaku usaha 

(coordinated  behaviour). Untuk membuktikan hal tersebut, HHI dan CR4 dapat digunakan untuk 

menguji ada/ tidaknya kolusi di dalam pasar bersangkutan dimaksud. Perjanjian antar pelaku 

usaha, baik eksplisit maupun implisit, biasanya berkisar pada perjanjian dalam hal penentuan 

harga, margin, kegiatan promosi, pangsa pasar, kuantitas produksi, dan alokasi pasar/ 

konsumen. Penyusunan rumusan sistem pengendalian merger tidak hanya memerlukan analisa 

hukum yang mendalam, tetapi juga memerlukan pertimbangan dan analisa ekonomi yang 

cukup komprehensif, mengingat merger merupakan bagian dari kebijakan perekonomian 

nasional. 

Adapun kondisi pasar yang kondusif terhadap munculnya praktek kolusi diantara para pelaku 

usaha di suatu pasar bersangkutan antara lain:

1. karakteristik produk/ perusahaan yang homogen

2. order yang relatif kecil, permintaan yang stabil dan kondisi biaya

3. adanya praktek industrial

4. adanya sejarah tentang adanya kolusi di masa lalu

5. kekuatan pembelian

6. kontrak dengan multi pasar

7. hambatan masuk pasar.

21. Nils von Hinten-Reed (et.al.), 2002, The Use of Economics in Merger Control Analysis, Global Counsel Competition Law Handbook 

2002/03, www.practicallaw.com, hlm. 39-43.

22. Ibid.
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Pedoman merger di Amerika Serikat diawali dari premis mendasar bahwa ketentuan merger 

anti persaingan Clayton Act bermaksud untuk mencegah peningkatan market power yang 

mungkin timbul sebagai konsekuensi dari merger. Dengan menggunakan basis analisis dari 

mikro ekonomi monopoli dan oligopoli, pedoman merger difokuskan pada enam isu krusial, 

yakni:

1. Gambaran pasar untuk analisis merger, sehingga dapat menentukan apakah partner 

merger saling berkompetisi dan ukuran pangsa pasar mereka dan pelaku usaha 

pesaing lainnya. Dengan kata lain, merger control haruslah melindungi persaingan, 

bukan melindungi para pesaing (protect competition, not competitors).

2. Level konsentrasi pelaku usaha dalam pasar bersangkutan yang mungkin 

menimbulkan praktek anti persaingan dalam hal merger.

3. Efek potensial yang merugikan dari merger, baik itu melalui perbuatan koordinasi 

antara para pelaku usaha ataupun melalui kemungkinan bahwa perusahaan hasil 

merger secara unilateral dapat membawa dampak pada perubahan harga dan produksi.

4. Luas lingkup dan peranan pemain baru dalam pasar.

5. Karakteristik lain dari struktur pasar dimana perusahaan hasil merger mencoba 

meningkatkan market power.

Luas lingkup merger yang bersangkutan dengan cost saving dan efisiensi yang diperbolehkan 

sebagai alasan dari merger untuk meningkatkan market power, dan bukti efisiensi yang dapat 

digunakan sebagai pertimbangan.

Globalisasi ekonomi meningkat pada saat yang bersamaan di beberapa negara. Karenanya, pada 

saat menilai suatu transaksi merger, competition authority terlebih dahulu melakukan dengar 

pendapat (dengan partisipasi penuh ataupun terbatas) dengan pihak-pihak yang 

berkepentingan, konsultan, dan para ahli dibidangnya.

b.  Substansi yang Perlu Diakomodir dalam Sistem

Dengan melihat sistem pengendalian yang digunakan di negara Jepang, tampaknya suatu hal 

yang masuk akal apabila pemerintah turut serta memasukkan kategori merger seperti apakah 

yang boleh dilakukan, dengan perhitungan ekonomis tertentu yang menjadi landasan 

pemikirannya. Ketentuan ini akan mempermudah peran KPPU dalam menilai boleh/ tidaknya 

suatu transaksi merger dilakukan. Dengan demikian, KPPU hanya harus melakukan 

perhitungan ekonomis saja dalam pengendaliannya, tanpa harus meneliti aspek legalitas 

transaksi merger yang bersangkutan.

23. John E. Kwoka, Jr, and Lawrence J. White (Ed.), 2004, The Antitrust Revolution: Economics, Competition, and Policy, fourth edition, 

New York, Oxford University Press, hlm. 14

24. William J. Kolasky, 2002, Comparative Merger Control Analysis: Six Guiding Principles For Antitrust Agencies – New and Old, U.S. 

Department of Justice, Paper dipresentasikan pada International Bar Association, Conference on Competition Law and Policy in a 

Global Context, Cape Town, Afrika Selatan, 18 Maret 2002, hlm. 1-8.

25. Ilene K. Gotts (Ed.), 2001, The Merger Review Process: A Step-by-step Guide to Federal Merger Review, second edition, Chicago, 

Illinois, American Bar Association (ABA), hlm. 18.
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Ada beberapa ketentuan yang belum diatur dan rasanya perlu diatur dalam peraturan 

perundang-undangan mengenai merger di Indonesia. Beberapa diantaranya ialah:

a. Masalah Divestasi Saham

Merger pada dasarnya merupakan suatu bentuk investasi. Ketika suatu aktivitas merger 

dibatalkan (dengan berbagai alasan), maka sesungguhnya pada saat yang demikian terjadi suatu 

bentuk divestasi. Ketentuan mengenai hal ini harus diatur di dalam suatu peraturan perundang-

undangan sebab berpotensi merugikan salah satu pihak yang melakukan merger.

b. Ketentuan mengenai Holding Company

Hubungan antara induk perusahaan dengan anak perusahaan dalam sebuah rangkaian holding 

company tidak sedikit yang menimbulkan permasalahan persaingan usaha. Selain dapat 

memperlemah persaingan di pasar (lemahnya pesaing di dalam pasar bersangkutan), hubungan 

ini juga berpotensi menaikkan market power (kekuatan pasar) dari perusahaan holding yang 

bersangkutan, terlebih apabila perusahaan holding tersebut melakukan merger.

c. Ketentuan mengenai Spin-off dan Corporate Split

Dalam suatu perusahaan holding, pemisahan ataupun pemecahan perusahaan merupakan hal 

yang biasa terjadi. Aktivitas ini sebenarnya erat kaitannya dengan masalah divestasi, namun 

aktivitas spin-off dan corporate split pada kenyataannya banyak digunakan sebagai bagian dari 

strategi bisnis perusahaan guna meningkatkan keuntungan.

d. Masalah Merger Lintas Negara (Cross Broarder Merger)

Era globalisasi cukup merangsang pelaku usaha untuk melakukan merger dengan pihak asing 

dalam rangka ekspansi bisnisnya. Ketentuan mengenai larangan membuat perjanjian dengan 

pihak luar negeri yang dapat menimbulkan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat, 

sebenarnya sudah diatur di dalam Pasal 16 UU 5/1999. Namun, ketentuan mengenai merger 

(yang pada hakekatnya merupakan suatu bentuk perjanjian) belum ada pengaturannya. Banyak 

aspek yang dapat ditimbulkan dari merger jenis ini, selain efek yang mengglobal diantara 

negara-negara yang bersangkutan, merger jenis ini juga dapat bersangkut-paut dengan 

masalah perdagangan internasional.

e. Sinkronisasi Merger Perseroan Terbatas, Merger Bank dan Merger Perusahaan 

Terbuka

Tersebarnya pengaturan mengenai merger dalam berbagai peraturan perundang-undangan di 

Indonesia pada suatu saat mungkin akan menimbulkan dilematisasi hukum. Perbedaan 

pengaturan, kekosongan pengaturan, terlebih jika pengaturannya tumpang tindih, akan 

mempersulit pemerintah dalam mengatur aktivitas merger, dan tentu saja, akan semakin 

banyak merger yang dapat membahayakan persaingan.

f. Strategi Merger (Merger Game)

Tak jarang merger digunakan oleh pelaku usaha sebagai strategi ampuh untuk meraup 

keuntungan yang sebesar-besarnya. Penyalahgunaan aktivitas merger sebagai strategi bisnis 

dikhawatirkan akan menimbulkan distorsi yang dapat merugikan banyak pihak, merusak 

persaingan, dan kemungkinan munculnya kekuatan ekonomi di satu tangan.
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g. Akuisisi Aset

Saham dan aset merupakan aspek-aspek yang sangat fundamental bagi jalannya suatu 

perusahaan. Ketentuan mengenai akuisisi saham sudah diatur baik dalam undang-undang, 

maupun dalam berbagai peraturan pelaksanaannya. Namun, masalah akuisisi aset belum 

mendapatkan porsi dalam peraturan perundang-undangan Indonesia layaknya akuisisi saham. 

Oleh karenanya, akuisisi aset dapat menyebabkan berpindahnya hak kepemilikan aset kepada 

pelaku usaha yang mengakuisisi (acquiring company). Terlebih lagi, aktivitas akuisisi aset dewasa 

ini banyak diwarnai dengan perjanjian “assets for shares exchange” yang secara langsung 

menyebabkan berpindahnya kepemilikan saham.

h. Aspek Pajak

Aktivitas merger, akuisisi, dan konsolidasi merupakan aktivitas yang sarat akan modal. Oleh 

karena itu, aspek pajak dari transaksi merger tersebut perlu diatur supaya sektor perpajakan 

tidak terlupakan. Walaupun menjadi agak luas cakupannya, ketentuan tersebut dapat 

dituangkan dengan menunjuk pada peraturan organik sebagai peraturan pelaksanaannya.

i. Leverage Buy Out (LBO) dan Management Buy Out (MBO)

LBO adalah pembelian seluruh atau sebagian besar saham dari suatu perusahaan, dengan dana 

yang dipinjam dari pihak ketiga. Dana tersebut biasanya dibayar secara cicilan oleh perusahaan 

target (acquired company) LBO. Sedangkan MBO adalah sekelompok pelaku usaha dari suatu 

perusahaan tertentu membeli saham (seluruh atau bagian substansial) dari suatu perusahaan. 

LBO dan MBO ini merupakan suatu cara atau strategi pelaku usaha yang secara tidak langsung 

pada akhirnya dapat merugikan perusahaan target.

Sistem pengendalian merger haruslah bersifat fleksibel dan dinamis, mengikuti perkembangan 

dunia usaha dari waktu ke waktu. Yang paling penting dari semua itu adalah bahwa sistem 

pengendalian merger harus mampu beradaptasi dengan perubahan teknologi dan 

perekonomian, karena persaingan dijalankan oleh inovasi, bukan harga.

IV.  Kesimpulan Dan Saran

1.     Kesimpulan

1. Di beberapa negara di dunia (Jepang, Inggris, dan Swedia) dapat ditemukan suatu 

benang merah yang merupakan elemen paling penting dalam menyusun sistem 

pengendalian merger di suatu negara. Elemen-elemen penting tersebut antara lain:

a. penentuan jurisdiction threshold, baik itu batasan nilai aset maupun batasan nilai 

penjualan;

b. penentuan substantive test;

c. penentuan definisi relevant market;

26. Munir Fuady, Op.Cit., hlm. 169-170. 
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Penentuan ketiga hal penting di atas dilakukan dengan menggunakan analisa ekonomi yang 

cukup mendalam, misalnya dengan menggunakan HHI, CR4, atau dengan menggunakan test 

lainnya, seperti Market Dominance Test, Substantial Lessening of Competition Test, ataupun Public 

Interest Test.

2. Hingga diaturnya ketentuan mengenai Merger, Akuisisi, dan Konsolidasi dalam PP 

27/1998 dan PP 28/1999 yang mengatur merger secara spesifik, aktivitas merger 

yang bersifat anti persaingan pada kenyataannya masih terus meningkat. Banyak 

diantaranya merger yang berhasil lolos dari ketentuan perundang-undangan yang 

ada. Walaupun telah diatur secara sepintas dalam Pasal 28 dan Pasal 29 UU 5/1999, 

Hukum Persaingan Usaha Indonesia belum mampu menjerat aktivitas merger yang 

sarat dengan praktek anti persaingan. Hal ini merupakan bukti bahwa peraturan 

perundang-undangan Indonesia yang mengatur mengenai Merger, Akuisisi, dan 

Konsolidasi belum sepenuhnya efektif, bahkan dapat dikatakan sama sekali tidak 

efektif dalam mengendalikan merger yang anti persaingan di Indonesia. Karena itu, 

penyusunan RPP Merger merupakan langkah yang cukup bijak dalam mengatasi 

“kevakuman” tersebut. 

3. Peraturan yang baik harus memuat setiap segi hukum Merger, Akuisisi, dan 

Konsolidasi secara komprehensif, baik dari segi substansi maupun prosedur. 

Penyusunan materi RPP Merger sudah sepatutnya mempertimbangkan kedua segi 

tersebut secara seimbang. Aspek formil dan materil dalam suatu proses penyusunan 

hukum harus pula menjadi bahan pertimbangan pembuat regulasi (regulator). Alasan 

inilah yang menyebabkan pentingnya penyusunan RPP Merger secara sistematis, baik 

secara prosedural maupun substansial. Peraturan perundang-undangan yang disusun 

secara seimbang dan sistematis akan memberikan kontribusi yang cukup dominan 

dalam pengendalian aktivitas merger yang bersifat anti persaingan.

b.   Saran

1. Mengadopsi sistem pengendalian merger dari negara lain bukanlah suatu hal yang 

tabu untuk dilakukan oleh negara berkembang seperti Indonesia. Selama sistem 

hukumnya sejalan dengan sistem hukum Indonesia yang notabene campuran antara 

sistem hukum Eropa Kontinental dengan Anglo Saxon, maka pengadopsian sistem 

pengendalian merger dari negara lain akan sangat membantu pemerintah Indonesia 

dalam menekan angka merger yang bersifat anti persaingan.

2. Walaupun UU 5/1999 menganut sistem post-merger, tidaklah salah jika pemerintah 

tetap menyusun RPP Merger dengan menganut sistem tersebut. Apabila 

memungkinkan, revisi terhadap UU 5/1999 merupakan langkah yang perlu dilakukan 

untuk dapat mengendalikan merger sebelum merger tersebut dilakukan oleh pelaku 

usaha (sistem pra notifikasi).

3. Diskusi atau dengar pendapat dengan civitas akademika dan para ahli di bidang 

Hukum Perusahaan, Hukum Merger, dan Hukum Persaingan Usaha, akan dapat 

memperkaya khazanah berpikir pembuat regulasi dalam menyusun RPP Merger 

tersebut.

a
e

n
a

J
u

r
n

l P
rsa

in
g

a
 U

sa
h

KPPU - RI

137



4. Adalah suatu keharusan memasukkan ketentuan yang belum pernah diatur 

sebelumnya oleh peraturan perundang-undangan manapun, karena aktivitas bisnis itu 

terus berkembang dan berevolusi dari waktu ke waktu, sehingga hukum yang 

mengaturnya pun haruslah bersifat futuristik, dengan tetap menjaga unsur 

rasionalitas tentunya.
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PENGEMBANGAN STRATEGI 

ADVOKASI KPPU

(STUDI KASUS PADA MONOPOLI 

TAKSI BANDARA DI BANDARA 

HASANUDDIN MAKASSAR)

Oleh: Oka Halilintarsyah
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Abstraksi

Pengelolaan taksi bandara di bandara Hasanuddin Makassar yang selama ini dimonopoli oleh 

pihak Koperasi Taksi Bandara Hasanuddin (Kopsidara) bertentangan dengan UU No. 5/1999 

tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Namun demikian 

perilaku monopoli ini berkaitan dengan kepentingan dari berbagai pihak yang harus 

diakomodir. Perlu dilakukan advokasi agar semua pihak dapat menerima bahwa pelaksanaan 

pelayanan taksi di bandara Hasanuddin bertentangan dengan UU No. 5/1999. Tulisan ini 

bertujuan untuk membuat strategi advokasi untuk KPPU sebagai alternatif solusi penyelesaian 

masalah monopoli taksi bandara. Dari hasil pembahasan disimpulkan bahwa perlu dilakukan 

advokasi ke pihak Pemprov. Sulawesi Selatan, PT. Angkasa Pura I, Kopsidara, Lembaga 

Perlindungan Konsumen, operator taksi lain dan konsumen jasa pelayanan taksi bandara.

Kata kunci : taksi bandara, strategi advokasi.

I. Pendahuluan

1. Latar Belakang Masalah

Pengelolaan bandara merupakan masalah vital dalam sistem transportasi di Indonesia. Negara 

Indonesia yang berbentuk kepulauan dengan jarak tempuh antar pulau yang jauh membuat 

keberadaan transportasi udara sangat penting dalam menghubungkan dan memperpendek 

waktu tempuh antar pulau. Keberadaan bandar udara menurut PP No. 70 Tahun 2001 pasal 4 

ayat (1) adalah sebagai : simpul dalam jaringan transportasi udara sesuai dengan hirarki 

fungsinya; pintu gerbang kegiatan perekonomian nasional dan internasional; dan tempat 

kegiatan alih moda transportasi. 

Berdasarkan fungsi bandara sebagai tempat alih moda transportasi tersebut, keberadaan 

bandara tidak bisa terlepas dari keberadaan moda transportasi lain baik itu moda transportasi 

darat maupun moda transportasi laut. Hal ini dijelaskan dalam Keputusan Menteri 

Perhubungan No. KM 44 Tahun 2002 Tentang Tatanan Kebandarudaraan Nasional Pasal 7 

ayat (2) huruf (f) yang menyebutkan bahwa pembukaan bandara udara harus 

mempertimbangkan berbagai aspek antara lain keterkaitan  dengan intra dan antar moda. 

Moda yang dimaksud dijelaskan dalam Pasal 8 ayat (6) yang antara lain berbunyi sebagai 

berikut;

a. Keterkaitan dengan moda darat untuk aksesibilitas ke/ dari Bandar udara ke/ dari 

kota-kota lain; 

b. Keterkaitan dengan moda laut untuk aksesibilitas ke/dari Bandar udara ke/ dari kota-

kota lain. 

Berdasarkan hal tesebut, maka keberadaan bandara harus memiliki keterkaitan dengan 

transportasi lain baik transportasi darat maupun laut. Transportasi darat yang 

menghubungkan Bandar Udara dengan kota-kota lain dapat berupa bis umum, taksi, dan 

angkutan kota lainnya. 
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Pengelolaan transportasi ini termasuk dalam pengelolaan bandar udara. Pengelolaan bandar 

udara di Indonesia dilakukan oleh PT. Angkasa Pura (AP) I dan  dan PT. AP II.  Pengelolaan 

moda transportasi yang melayani penumpang di bandara menjadi bagian dari kewenangan AP I 

dan AP II dimana pihak luar dapat ikut serta melalui izin dari pihak AP I dan AP II.

Bandar udara sipil di Indonesia sebagian besar masih dimiliki oleh TNI dengan status enclave 

sipil dimana bandar udara tersebut dapat dipergunakan untuk kepentingan sipil ataupun militer. 

Untuk mengakomodir kepentingan TNI maka diberikanlah hak pengelolaan jasa taksi bandara 

kepada koperasi militer pemilik lahan bandara, seperti terjadi di Surabaya, Yogyakarta, Medan, 

Kalimantan Selatan, Semarang dan di beberapa daerah yang lain.

Di Bandar Udara Hassanuddin Makassar pelayanan jasa taksi bandara dimonopoli oleh 

Koperasi Taksi Bandar Udara (Kopsidara). Pada awalnya di Bandara Hasanuddin hanya mobil-

mobil pribadi beroperasi sebagai taksi, seiring perjalanan waktu taksi-taksi ini sepakat 

membentuk suatu wadah bersama yaitu Koperasi Taksi Bandar Udara. Perilaku monopoli ini 

bertentangan dengan ps. 17 ayat (1) UU No.5/1999 yang berbunyi “Pelaku usaha dilarang 

melakukan penguasaan atas produksi dan atau pemasaran barang dan atau jasa yang 

dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat.” 

Taksi Kopsidara hanya mengkhususkan diri untuk pelayanan penumpang dari bandara. Selain 

itu tarif yang berlaku ditetapkan oleh SK Gubernur.

Keberadaan satu operator dalam pelayanan taksi bandara memberikan kemudahan dalam 

pengawasan taksi, dimana setiap taksi yang mengambil penumpang dipastikan terdaftar. Pihak 

AP dapat memantau dan memastikan keselamatan penumpang, keluhan dari konsumen dapat 

langsung ditangani karena fungsi pengawasan tersebut. Namun di lain sisi operator tunggal 

merugikan konsumen, sebagaimana yang terjadi di bandara Hasanuddin. Tarif diberlakukan 

dengan sistem zona. Zona terdekat saat ini dikenakan biaya Rp. 65.000,- (termasuk pungutan 

Kabupaten Maros sebesar Rp. 1000,-). Hal ini sangat merugikan konsumen.Bila konsumen 

menggunakan taksi dengan argo, biaya yang harus ditanggungnya hanya sekitar Rp. 10.000,- 

s/d Rp. 30.000,-.  Sebagai konsekuensi dari penerapan tarif ini, taksi bandara tidak 

diperbolehkan mengambil penumpang dari luar bandara, sedangkan operator taksi lain 

dilarang mengambil penumpang di dalam areal bandara. Praktik ini dapat dikategorikan 

sebagai pembagian wilayah antara taksi bandara dan operator taksi lain dimana taksi bandara 

hanya boleh mengambil penumpang di bandara dan tidak diperbolehkan mengambil di tempat 

lain. Demikian sebaliknya untuk operator taksi lain. Praktik ini melanggar ps. 9 UU No. 5/1999 

yang berbunyi; “Pelaku usaha dilarang membuat perjanjian dengan pelaku usaha 

pesaingnya yang bertujuan membagi wilayah pemasaran atau alokasi pasar terhadap 

barang dan atau jasa sehingga dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan 

atau persaingan usaha tidak sehat”.

Dilihat dari sisi persaingan usaha perilaku taksi Bandara Hasanuddin berpotensi melanggar 

UU no. 5/1999. namun perlu dilihat sejarah awal taksi bandara di Bandara Hasanuddin dimana 

hanya mereka yang awalnya mau memberikan pelayanan taksi bandara. Masalah taksi bandara 

memiliki beberapa elemen yang terkait antara lain, pengemudi taksi, pihak pengurus Kopsidara, 

PT. Angkasa Pura I, Gubernur, dan operator taksi lain. 
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Secara umum advokasi dapat diartikan sebagai sebuah proses perubahan dan transformasi 

sosial yang diarahkan untuk membuat hubungan-hubungan kekuasaan di masyarakat lebih 

demokratis, seraya menjamin orang-orang yang dipinggirkan mendapat tempat dalam 

keputusan-keputusan publik dan membuat hidup dan lingkungan mereka lebih sehat, lebih 

aman, dan lebih produktif. Keberadaan sistem advokasi diperlukan untuk menjamin pihak-

pihak yang berkepentingan mendapatkan tempat untuk keputusan publik dan untuk 

menjadikan sarana publik lebih efisien dan menguntungkan bagi semua pihak. Dengan advokasi 

yang baik diharapkan para pelaku usaha dapat merubah perilakunya tanpa harus melalui proses 

hukum di KPPU. Advokasi lebih diarahkan untuk membangun soft power KPPU terhadap 

stakeholders KPPU sebagai alternatif penyelesaian masalah persaingan usaha tidak sehat di 

Indonesia. 

2.  Perumusan Masalah

Pengelolaan taksi bandara di Bandar Udara Hasanudin berpotensi bertentangan dengan UU 

No. 5/1999 dan secara finansial merugikan konsumen taksi bandara. Untuk mensosialisasikan 

dan mengubah perilaku dibutuhkan sebuah strategi advokasi yang dapat mengakomodir 

kepentingan berbagai pihak yang berkepentingan. 

3.  Tujuan Penulisan

Tulisan ini bertujuan untuk membuat strategi advokasi untuk KPPU sebagai alternatif solusi 

dan pengembangan soft power KPPU untuk penyelesaian masalah taksi bandara khususnya di 

Bandara Hasanuddin Makassar.

4.  Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan sebagai berikut:

Bab I

Pendahuluan

Bab II

Tinjauan Literatur

Bab III

Pembahasan Hasil Penelitian

Bab IV

Kesimpulan dan Saran

2. Miller & Covey, Pedoman Advokasi
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II. Tinjauan Literatur

1.   PT. Angkasa Pura

Bandara udara di Indonesia dikelola oleh Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Hal ini 

tercantum dalam UU nomor 15 tahun 1992 tentang Penerbangan, khususnya Pasal 26 yang 

menyatakan sebagai berikut:

Ayat (1) : Penyelenggaraan bandar udara untuk umum dan pelayanan navigasi penerbangan 

dilakukan oleh Pemerintah dan pelaksanaannya dapat dilimpahkan kepada Badan 

Usaha Milik Negara yang didirikan untuk maksud tersebut berdasarkan peraturan 

perundang-undangan yang berlaku.

Ayat (2) : Badan Hukum Indonesia dapat diikutsertakan dalam penyelenggaraan bandar udara 

untuk umum sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) atas dasar kerjasama dengan 

BUMN yang melaksanakan penyelenggaraan bandar udara untuk umum.

Ayat (3) : Pengadaan, pengoperasian dan perawatan fasilitas penunjang bandar udara untuk 

umum dapat dilakukan oleh Pemerintah atau Badan Hukum Indonesia atau warga 

negara Indonesia.

Ayat (4) : Ketentuan sebagaimana diatur dalam ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) diatur lebih lanjut 

dengan Peraturan Pemerintah 

PT Angkasa Pura I dipercaya Pemerintah untuk mengelola 10 (sepuluh) bandar udara yakni 

Bandara Udara Ngurah Rai – Bali, Polonia-Medan, Juanda-Surabaya, Hasanuddin – Ujung 

Pandang, Sepinggan – Balikpapan, Frans Kaisepo- Biak, Sam Ratulangi – Manado, Adi Sutjipto 

– Yogyakarta, Adi Sumarmo – Surakarta dan Syamsudin Noor – Banjarmasin.

Pada bulan Januari 1994, Bandar Udara Polonia Medan pengelolaannya diserahkan kepada PT 

Angkasa Pura II sejalan dengan kebijakan Pemerintah yang menggariskan agar PT Angkasa 

Pura I lebih menitikberatkan untuk mengelola bandar udara di kawasan timur Indonesia. 

Adapun PT Angkasa Pura II bertanggungjawab mengelola bandar udara di kawasan barat 

Indonesia yang meliputi Bandara Soekarno-Hatta Jakarta, Halim Perdana Kusuma-Jakarta, 

SM. Badaruddin II – Palembang, Supadio Pontianak, Polonia-Medan, Sultan Syarif Kasim II – 

Palembang, Tabing – Padang, Husein Sastranegara – Bandung, Sultan Iskandar Muda – Aceh, 

Kijang – Tanjung Pinang.

2.   Pengelolaan Taksi Bandara di Bandara Hasanuddin Makassar

Sejak tahun 1969, taksi liar telah beroperasi di sekitar Bandara Hasanuddin. Untuk lebih 

menertibkan taksi liar, pada tahun 1982 taksi-taksi liar tersebut bergabung dalam koperasi yang 

bernama Koperasi Angkutan Darat Maros (Kopadmas). Pada tahun 1995 hingga saat ini 

Kopadmas berubah nama menjadi Koperasi Taksi Bandara Hasanudin (Kopsidara). 

Pembentukan Kopsidara bertujuan untuk menampung aspirasi pemilik taksi Bandara 

Hasanuddin serta untuk mempermudah koordinasi dan penertiban taksi di Bandara 

Hasanuddin.
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Kopsidara hingga saat ini memiliki armada berjumlah 100 unit taksi dan 10 minibus. Taksi 

dimiliki oleh anggota dan setiap anggota dibatasi hanya memiliki 1 unit taksi. Hal ini karena 

keterbatasan sarana parkir di bandara dan untuk menyesuaikan dengan kebutuhan pasar. 

Namun kenyataannya ada pemilik taksi yang memiliki lebih dari 1 unit taksi dengan 

menggunakan nama anggota keluarganya yang lain sebagai pemilik taksi tersebut. Pemilik 

taksi yang bergabung dalam Kopsidara terdiri dari pensiunan pegawai negeri, purnawirawan 

ABRI, pensiunan pegawai Angkasa Pura, pensiunan pegawai operator pesawat dan masyarakat 

umum di Kabupaten Maros. Mayoritas anggota adalah masyarakat asli Kabupaten Maros atau 

masyarakat yang berdomisili di Kabupaten Maros.

Pihak Kopsidara menyampaikan bahwa dari total penumpang yang naik pesawat udara, hanya 

sekitar 25-30% penumpang yang menggunakan sarana taksi bandara. Sebagian besar yang lain 

menggunakan jemputan keluarga/relasi dan sarana angkutan umum lain yang tersedia di luar 

bandara seperti mobil angkutan kota (pete-pete) dan taksi umum. Dengan adanya peningkatan 

jumlah penumpang pesawat udara sejak tahun 2002, maka Kopsidara juga mengalami 

peningkatan rit. Sebelumnya setiap unit taksi hanya melayani 2-3 rit, akan tetapi sejak tahun 

2002 dapat mencapai 5-6 rit. Meskipun demikian, dengan adanya cicilan kredit mobil dan 

potongan untuk iuran anggota dan pembayaran konsesi ke PT. Angkasa Pura, pihak Kopsidara 

menyatakan bahwa pendapatan bersih pemilik mobil tetap dirasa kecil. Berikut tabel jumlah 

pesawat dan jumlah penumpang yang datang dan berangkat dari Bandara Hasanuddin :

Tabel 1  : Jumlah kedatangan dan keberangkatan pesawat dan penumpang 

Sumber : BPS Sulsel

Taksi Kopsidara hanya diizinkan mengangkut penumpang dari bandara ke tujuan penumpang 

dan tidak diizinkan mengangkut penumpang di jalan. Sebaliknya taksi umum selain taksi 

bandara juga hanya dapat mengangkut penumpang dari luar bandara dan menurunkannya di 

bandara tetapi tidak diizinkan mengangkut penumpang dari bandara. Hal ini merupakan 

peraturan tidak tertulis yang telah diterapkan bertahun-tahun antara taksi bandara dengan 

taksi umum.

Untuk memesan taksi, konsumen harus memesan voucher ke loket taksi dengan menyebutkan 

tujuannya. Petugas di loket akan memberikan voucher dengan harga yang disesuaikan tujuan 

pelanggan. Besaran tarif dibagi menjadi 3 jenis yaitu :
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Tabel 2 : Zona Wilayah Taksi dan Tarif

Tarif Taksi Kopsidara yang dikenakan kepada konsumen, besarannya ditentukan berdasarkan 

SK Gubernur No. 29 Tahun  2003 tentang Penyesuaian Tarif Angkutan Penumpang Antar 

Kota Dalam Propinsi (AKDP), dan Angkutan Perkotaan Untuk Penumpang Kelas Ekonomi 

Dengan Mobil Bus Umum, Mobil Penumpang Umum Dan Angkutan Taksi. Tarif taksi di 

Bandara Hasanuddin yang ditetapkan berdasarkan zona dan tidak menggunakan argometer 

seperti taksi umum yang lain, pihak Dishub menyampaikan bahwa hal ini terkait dengan 

karakteristik taksi bandara itu sendiri. Taksi umum posisinya selalu berpindah-pindah, 

sedangkan taksi bandara mempunyai titik awal yang selalu sama yaitu dari bandara menuju 

tujuan penumpang. Untuk itu dirasakan  lebih mudah apabila penentuan tarifnya didasarkan 

zona.

Selain Kopsidara, terdapat 8 operator taksi lain di Makassar antara lain adalah Bosawa, Mitra, 

Makassar, 5 Muda, Puskud, Gowatta dan lain-lain. Mengenai kemungkinan masuknya pelaku 

usaha sektor taksi di Bandara Hasanuddin, PT. Angkasa Pura I menyatakan bahwa hal tersebut 

mungkin terjadi apabila suatu saat terdapat operator yang dapat memberikan pelayanan lebih 

baik dan kapasitas penumpang lebih besar sehingga diperlukan armada taksi yang lebih besar 

pula.

Hubungan kerjasama antara PT. Angkasa Pura I Cabang Bandara Hasanuddin dengan pihak 

Kopsidara tertulis dalam perjanjian konsesi No. AP.I.1086/KU.20.2.1/2002/KCD, yang 

kemudian direvisi dengan surat Kepala Cabang Kadiv OPS. Bandara & Komersial No. AP.I 

1533/KU.20.2.4/2002/KCD tentang Penyesuaian Konsesi Prosentase. Perjanjian konsesi 

tersebut berlaku selama 1 tahun dan dapat diperpanjang, yang antara lain mengatur mengenai 

jangka waktu perjanjian dan perpanjangannya, besaran sewa dan cara pembayarannya serta 

besaran pungutan konsesi dan cara pembayarannya. Berdasarkan perjanjian konsesi tersebut, 

pihak Kopsidara membayar sebesar 8% dari total pendapatan kotornya setiap bulan kepada 

pihak Angkasa Pura.

Penetapan besaran tarif taksi di Bandara Hasanuddin, ditentukan berdasarkan SK Gubernur 

No. 29 Tahun  2003 tentang Penyesuaian Tarif Angkutan Penumpang Antar Kota Dalam 

Propinsi (AKDP), dan Angkutan Perkotaan Untuk Penumpang Kelas Ekonomi Dengan Mobil 

Bus Umum, Mobil Penumpang Umum Dan Angkutan Taksi. 
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3.  Advokasi 

Secara umum advokasi dapat diartikan sebagai proses perubahan dan transformasi sosial yang 

diarahkan untuk membuat hubungan-hubungan kekuasaan di masyarakat lebih demokratis, 

seraya menjamin orang-orang yang terpinggirkan mendapat tempat dalam keputusan-

keputusan publik dan membuat hidup dan lingkungan mereka lebih sehat, lebih aman, dan lebih 

produktif.

Pengembangan advokasi dapat dilakukan dalam beberapa langkah yaitu :

1. Pembayangan 

Pemahaman yang jelas tentang seperti apa masyarakat yang mereka inginkan, visi ideal tentang 

yang ingin dibangun.

2. Analisis Makro dan Analisis Masalah

Analisa pada tiga sektor yang saling terkait; Masyarakat Sipil, negara, dan Pasar.

Gambar 1 : Analisis Sosial Makro

Setiap sektor memiliki lembaga-lembaga yang yang melaksanakan fungsi khasnya. Hubungan 

antar tiap sektor tidak selalu berimbang dimana setiap sektor dapat mempengaruhi yang 

lainnya dan bahkan melakukan kontrol.

Analisis masalah adalah upaya menentukan apa fokus, tujuan dan target-target advokasi. Dalam 

analisis masalah akan ditentukan akibat-akibat yang ditimbulkan, sebab-sebab, dan solusi untuk 

masalah tersebut.

3. Definisi Pesoalan dan Membingkai Isu

Dari analisis masalah dapat diketahui masalah-masalah apa yang ada. Definisi persoalan 

digunakan untuk mendefinisi masalah yang paling krusial dengan melakukan pembobotan pada 

masalah-masalah yang ada.

Membingkai isu adalah mengemas masalah yang dipilih untuk menjadi isu publik. Isu yang di 

rumuskan dengan baik dapat memperluas kemungkinan untuk memperoleh dukungan.

6. Valerie Miller dan Jane Covey, Pedoman advokasi,YOI : 2005 
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4. Menentukan Tujuan

Menentukan tujuan umum dan sasaran terperinci. Sejumlah pertanyaan dasar dapat digunakan 

untuk memperjelas tujuan, dapat digunakan beberapa pertanyaan dasar seperti; manakah 

tujuan-tujuan transformatif yang ingin kita capai? Tindakan, keputusan atau perubahan khusus 

mana yang kita kehendaki dalam jangka panjang? Manakah tujuan-tujuan antara kita?

5. Identifikasi dan Analisis atas Para Stakeholder Advokasi dan Sasaran

Identifikasi stakeholders adalah penentuan pihak-pihak mana yang terkait dengan isu taksi 

bandara. Dalam identifikasi digunakan Analisis Peluang dan Ancaman untuk mengetahui posisi 

stakeholders terhadap rencana advokasi.

6. Penyusunan Strategi, Taktik Dan Garis Waktu

Taktik adalah langkah untuk melaksanakan strategi umum. Taktik dalam advokasi adalah 

kegiatan khusus yang ditujukan untuk mempengaruhi berbagai target advokasi. Taktik 

advokasi dapat berupa dengar pendapat, lobi, mogok, demo, laporan kebijakan, riset, sidang 

pertanggungjawaban dan lainnya. Bentuk taktik dapat bervariasi sesuai dengan kondisi dal 

kreativitas masing-masing pelaku.

4.  Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan adalah studi literatur. Dimana digunakan acuan buku dan 

atau jurnal untuk melakukan analisis.

5.  Kerangka Pemikiran

Kerangka pemikiran tulisan ini dapat digambarkan sebagai berikut;

Gambar 2 : Kerangka Pemikiran
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III.   Pembahasan

1.      Strategi Advokasi Taksi Bandara

1.1    Pembayangan 

Pelayanan taksi bandara di Bandara Hasanuddin Makassar saat ini dimonopoli oleh Koperasi 

Taksi Bandar Udara (Kopsidara). Hanya taksi Kopsidara yang berhak menaikkan penumpang di 

areal Bandara Hasanuddin Makassar. Sebagai konsekwensinya taksi Kopsidara tidak 

diperkenankan menaikkan penumpang di areal selain bandara. Taksi Kopsidara dapat dikenali 

dengan tidak adanya lampu taksi di kap atas mobil dan tidak menggunakan argo. Tarif taksi 

ditentukan atas dasar zona dimana zona I dikenakan tarif Rp. 65.000; zona II sebesar Rp. 

76.000,-; dan zona III sebesar Rp. 87.000,-. 

Pembayangan adalah Pemahaman yang jelas tentang seperti apa masyarakat yang mereka 

inginkan, visi ideal tentang yang ingin dibangun. Visi ideal tentang taksi bandara adalah 

multiple operator dengan pelayanan yang baik dan penentuan tarif berdasarkan argo. 

1.2    Analisis Sosial Makro dan Analisis Masalah

1.2.1 Analisis Sosial Makro

Gambar 3 : Analisis Sosial Makro di Taksi Bandara Hasanuddin

Dalam analisis sosial makro tentang taksi Bandara Hasanuddin, tiga sektor yang saling 

berkaitan adalah negara (Pemprov. Sulsel, AP I, dan KPPU sebagai lembaga pengawas 

persaingan usaha); Masyarakat Sipil (konsumen taksi bandara dan Lembaga Perlindungan 

Konsumen); dan Pasar (Kopsidara dan operator taksi lain). KPPU dalam hal ini adalah subjek 

pelaku pembuat strategi advokasi.

1.2.2  Analisis masalah

Analisis masalah dapat dilakukan dengan menggunakan kerangka kerja analisis masalah. 

Kerangka kerja ini merupakan cara organisasi untuk menganalisis dan memprioritaskan 

masalah. Solisi yang ada merupakan sasara-sasaran strategis bagi strategi advokasi. Berikut 

analisis masalah untuk taksi Bandara Hasanuddin Makassar;

J
u

r
n

a
l 

P
e

rs
a

in
g

a
n

 U
sa

h
a

KPPU - RI

148

Negara;
Pemprov. 

Sulawesi
AP I
KPPU

Masyarakat 
Sipil;
Konsumen
LPK

Pasar
Kopsidara
Operator Taksi 

Lain



Tabel 3: Analisis Masalah

1.3  Definisi Persoalan

Definisi persolalan digunakan untuk menentukan persoalan paling krusial. Untuk 

menentukannya digunakan daftar periksa yang berisi pertanyaan-pertanyaan tentang hasil 

yang didapat bila masalah itu diselesaikan. Bila jawaban “Ya” bernilai 1, bila “Tidak” bernilai 0. 

Berikut Daftar periksa untuk definisi persoalan taksi bandara Hasanuddin;

Tabel 4 : Daftar Periksa

Diadaptasi dan disesuaikan dari Miller dan Covey, Pedoman Advokasi, YOI (2005) 
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Monopoli taksi 
bandara oleh 
Kopsidara

Masalah

®Tarif taksi yang 
mahal

®Hambatan masuk 
bagi operator taksi 
lain

®Operator taksi lain 
tidak boleh 
berlama-lama di 
bandara.

®Taksi Kopsidara 
hanya dapat 
mengambil 
penumpang di 
Bandara 
Hasanuddin

Akibat-akibat
(siapa yang mendapat 

manfaat, siapa yang rugi)

®Taksi  tanpa argo
®Izin operasi dari AP I
®Lahan parkir bandara 

yang terbatas
®Pembagian wilayah 

antara taksi Kopsidara 
dan operator lain.

®Keselamatan 
penumpang sulit 
dikontrol bila 
menggunakan banyak 
operator taksi

Penyebab-penyebab

®Mewajibkan argo 
bagi taksi

®Meminta AP I untuk 
melonggarkan 
pemberian izin bagi 
operator lain.

®Memperluas areal 
parkir Bandara

®Melarang 
pembagian wilayah 
antara Kopsidara 
dan operator taksi 
lain

®Memberlakukan 
sistem pencatatan 
bagi taksi yang 
mengambil 
penumpang di 
bandara 

Solusi-solusi
(perubahan dalam 

kebijakan, praktik, prilaku 
atau program)



Dalam hal ini masalah yang dihadapi hanya satu dan mendapat nilai penuh dalam daftar periksa. 

Bila terdapat lebih dari satu masalah maka yang bernilai paling tinggi yang diambil sebagai 

masalah utama dalam proses definisi masalah.

Membingkai isu adalah upaya untuk merumuskan masalah seinklusif mungkin sehingga 

mendapat perhatian masyarakat dan memungkinkan memperluas dukungan. Membingkai isu 

sebaiknya memenuhi kriteria berikut; disajikan dalam bahasa yang jelas, meyakinkan dan 

menarik; mencerminkan kepedulian dan sifatnya mendesak; dirumuskan dengan bahasa yang 

seinklusif mungkin untuk menarik dukungan luas; dan dirumuskan dengan caa-cara yang 

menggabungkan sasaran kebijakan jangka pendek yang sempit dengan tujuan jangka panjang 

yang lebih transformatif. 

1.4   Menentukan Tujuan

Tujuan trasformatif yang ingin dicapai dapat dilihat dari tindakan, keputusan, atau perubahan 

apa yang kita kehendaki dalam jangka panjang? pada dimensi kebijakan, perubahan khusus apa 

yang kita inginkan? 

Dalam menentukan tujuan antara pertanyaan berikut dapat digunakan; apa yang merupakan 

kemenangan dalam advokasi? Apakah tujuan antara tersebut memberikan perbaikan konkret 

dalam kehidupan masyarakat? Apakah mengubah hubungan-hubungan kekuasaan? 

Memperbaiki persekutuan antara sesama organisasi?

Dari paparan di atas, tujuan jangka panjang dapat adalah perubahan secara struktural dan 

fundamental terhadap keadaan yang ada saat ini. Untuk itu tujuan jangka panjang dalam 

strategi advokasi ini adalah; menghilangkan praktek monopoli pelayanan jasa taksi bandara di 

bandar udara Hasanuddin Makassar. Sedangkan tujuan antara adalah sasaran strategi dari 

strategi advokasi, yaitu; pelonggaran izin taksi bandara dan pelarangan pembagian wilayah 

dalam jasa pelayanan taksi. 

1.5   Identifikasi dan Analisis Atas Para Stakeholder Advokasi dan Sasaran

Identifikasi stakeholders adalah penentuan pihak-pihak mana yang terkait dengan isu taksi 

bandara. Dalam analisis sosial makro telah teridentifikasi stakeholders  sebagai berikut:

1. Negara : Pemprov. Sulsel, dan Angkasa Pura I 

2. Masyarakat Sipil : Konsumen dan Lembaga Perlindungan Konsumen

3. Pasar : Kopsidara dan Operator Taksi Lainnya

Dari penentuan pihak yang terkait ditentukan Analisis Peluang dan Ancaman; dimana dalam 

analisis ini ditentukan apakah pihak-pihak ini dapat membantu KPPU dalam mencapai tujuan 

yang telah ditentukan. Berikut analisis peluang dan ancaman:

8. Ibid
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Tabel 5 : Analisis Peluang dan Ancaman

Dari analisis di atas dapat dibuat sebuah peta peluang dan kesempatan strategi advokasi. 

Bulatan besar berarti stakeholders tersebut memiliki kekuasaan dalam melakukan perubahan, 

sedangkan bulatan kecil berarti pihak tersebut tidak atau hanya sedikit mempunyai kekuasaan 

untuk melakukan perubahan. Label “O” melambangkan Opportunity atau peluang, sedangkan 

label “T” melambangkan Threats atau ancaman. Berikut peta peluang dan ancaman dalam 

strategi advokasi;

Gambar 4 : Peta Peluang dan Ancaman
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Dari gambar diatas ada tiga stakeholders yang berpengaruh dalam mencapai tujuan advokasi, 

yait; Pemprov. Sulsel, Angkasa Pura I, dan konsumen taksi bandara. Pihak kopsidara 

dikategorikan kurang mempunyai kekuasaan karena keputusan monopoli taksi ada di pihak 

Angkasa Pura sebagai pengelola bandara.

Dari analisis tersebut dapat diidentifikasi stakeholders mana yang kita jadikan target advokasi, 

target oposisi, organisasi dan konstituen mereka, dan sekutu. Target advokasi adalah lembaga 

yang mempunyai kewenangan untuk memberi apa yang diinginkan organisasi KPPU (yaitu 

tujuan yamg telah ditetapkan). Sedangkan target oposisi adalah pihak yang ingin dan memiliki 

kemampuan untuk menghentikan. Organisasi dan konstituen adalah stakeholders yang peduli 

tentang masalah. Sekutu adalah pihak yang memiliki banyak taruhan atau kepentingan pada isu 

organisasi KPPU hingga bergabung dengannya. Dari uraian di atas, stakeholders dapat 

dikelompokkan sebagai berikut;  

1. Target Advokasi : Pemprov. dan PT Angkasa Pura I

2. Target Oposisi : Kopsidara

3. Target Organisasi : Lembaga Perlindungan Konsumen

4. Target Sekutu : Operator Taksi Lain dan Konsumen

1.6  Penentuan Strategi Taktik dan Garis Waktu

Taktik adalah langkah untuk menyelesaikan strategi umum. Strategi diambil dari alternatif 

solusi pada Analisis masalah. Solusi merupakan upaya untuk mengatasi masalah yang dalam hal 

ini adalah; masalah monopoli taksi bandara oleh Kopsidara. Taktik perlu disusun secara 

konstektual, Bentuk taktik dapat berkisar dari dengar pedapat tentang isu dan undang-undang 

hingga peristiwa media, lobi, pengumpulan pendapat, mogok, demo, laporan kebijakan, 

kampanye, menulis surat, lokakarya, riset tindakan partisipatif, sampai sidang 

pertanggungjawaban. Daftar ini senantiasa meluas. Panjang dan keragamannya tergantung 

pada kreativitas pembela yang terlibat dalam usaha tersebut. Bentuk taktik dapat bervariasi 

tergantung dari kondisi, kewenangan dan kreativitas pelaku advokasi. 

Strategi advokasi dituangkan dalam Lembar Kerja yang ditujukan pada target advokasi, target 

oposisi dan target organisasi. Lembar kerja strategi advokasi difokuskan pada penyusunan 

taktik bagi target advokasi; para pembuat keputusan yang dapat mempengaruhi para pengambil 

keputusan. Lembar kerja strategi oposisi menyangkut taktik untuk melawan kekuatan oposan 

dan berisi kolom tambahan tentang resiko-resiko untuk mengidentifikasi kemungkinan bahaya 

dan ancaman yang mungkin ditimbulkan sebagai taktik lawan. Lembar kerja strategi organisasi 

difokuskan pada penyusunan kegiatan yang akan memperkuat kemampuan dan struktur 

organisasi atau koalisi untuk melaksanakan advokasi. Berikut lembar kerjanya :

10. Miller & Covey, Pedoman advokasi

11. Ibid
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Tabel 6 : Lembar Kerja Strategi Advokasi 

Tabel 7 :Lembar Kerja Strategi Oposisi

Tabel 8: Lembar Kerja Strategi Organisasi
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IV. Kesimpulan dan Saran

1.   Kesimpulan

Permasalahan monopoli taksi bandara di Bandara Hasanuddin Makassar bertentangan dengan 

UU No. 5/1999 tentang larangan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat. 

Dibutuhkan strategi advokasi yang baik untuk mengubah perlaku pengusaha dan pembuat 

kebijakan untuk menghapuskan praktek monopoli ini. Dari strategi advokasi disimpulkan perlu 

dilakukan hal-hal berikut :

1. Melakukan advokasi ke Pemprov. Sulsel dan PT. Angkasa Pura I dalam bentuk 

pertimbangan dan saran serta dengar pendapat.

2. Melakukan advokasi ke Kopsidara dalam bentuk dengar pendapat, dan surat 

himbauan.

3. Melakukan advokasi ke Lembaga Perlindngan Konsumen dalam bentuk dengar 

pendapat, penyampaian kajian taksi bandara, dan survey.

2.   Saran

Saran untuk penulisan berikutnya :

1. Perlu memperluas cakupan tulisan ke bandara-bandara lain di Indonesia.

2. Perlu menambah referensi tentang penyusunan strategi advokasi.

3. Perlu kajian untuk membuat standar strategi advokasi untuk KPPU.

Daftar Referensi

BPS “Sulawesi Selatan Dalam Angka 2006”

irektorat Kebijakan Persaingan VALUASI KEBIJAKAN PEMERINTAH DI SEKTOR JASA 

TAKSI BANDAR UDARA DI INDONESIA  2003

Peraturan Pemeintah No. 70 Tahun 2001 tentang Kebandarudaraan

Peraturan Pemerintah No. 41 Tahun 1993 tentang Angkutan Jalan

Undang-Undang No. 5 tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak 

Sehat 

Valerie, Miller dan Covey, Jane. EDOMAN ADVOKASI Perencanaan, Tindakan, dan Refleksi. ayasan 

Obor Indonesia. Jakarta : 2005
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Komisi Pengawas Persaingan 

Usaha dan Peradilan Khusus

(Kedudukan Komisi Pengawas 

Persaingan Usaha Dalam 

Undang-Undang Nomor 4 

Tahun 2004

Tentang Kekuasan Kehakiman)

Oleh: Stefino Anggara, S.H.
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1

Abstraksi

Reformasi telah menimbulkan suatu pembaruan hukum di Indonesia, dengan Adanya Undang-

Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman membuat kekuasan kehakiman 

berada dibawah satu atap yaitu Mahkamah Agung.  Pada Undang-Undang baru ini hanya 

dikenal empat ranah peradilan, yaitu peradilan umum,peradilan agama, peradilan militer, dan 

peradilan tata usaha negara. Selain itu lembaga peradilan lain seperti pengadilan 

pajak,pengadilan anak,pengadilan perselisihan industrial, pengadilan HAM, dan sebagainya 

merupakan peradilan khusus dibawah salah satu ranah peradilan yang diakui.

KPPU sebagai suatu lembaga independen yang juga berwenang untuk mengawasi dan 

menegakkan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999, posisi yang tidak tercantum 

secara eksplisit dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004.  KPPU mempunyai suatu 

kekhususan sebagai lembaga tempat pelaku usaha atau masyarakat mencari keadilan dalam 

kerangka persaingan usaha yang sehat.

I.  Pendahuluan

1.  Latar Belakang Masalah

Reformasi telah memberikan suatu euphoria kebebasan bagi masyarakat Indonesia.  Euphoria 

tersebut menimbulkan suatu sikap kritis masyarakat terhadap kebijakan yang dibuat 

pemerintah, Dewan Perwalkilan Rakyat (DPR), Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR).  Di 

bidang hukum, timbulnya gerakan reformasi menyebabkan dilakukan pembaruan dalam sistem 

dan substansi hukum Indonesia.  Salah satunya adalah amandamen terhadap Undang-Undang 

Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman 

berdasarkan Undang-undang Nomor 35 Tahun 1999.  Amandemen ini menyatukan sistem 

peradilan Indonesia menjadi satu atap di bawah Mahkamah Agung (MA).

Selain MA, amandemen UUD 1945 juga mengamanatkan Mahkamah Konstitusi (MK) sebagai 

pelaksana kekuasaan kehakiman.

Dalam sistem peradilan di bawah MA telah dikukuhkan empat lingkungan peradilan yaitu:

- Lingkungan Peradilan Umum

- Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara

- Lingkungan Peradilan Agama

- Lingkungan Peradilan Militer

1. Indonesia, Undang-Undang tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok 

Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 1999 (Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 147, Tambahan Lembaran 

Negara RI Nomor 3879)
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2

Ketentuan mengenai keempat lingkungan peradilan tersebut masih dijabarkan dalam Undang-

undang Kekuasaan Kehakiman yang baru yaitu Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004.  Selain 

lingkungan peradilan tersebut diatas, Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 mengatur 

mengenai kemungkinan untuk dibentuknya suatu pengadilan khusus di dalam masing-masing 

lingkungan peradilan.

Dalam Penjelasan Pasal 15 Ayat (1) dicantumkan jenis-jenis pengadilan khusus, yaitu:

- Pengadilan Anak

- Pengadilan Niaga

- Pengadilan Tindak Pidana Korupsi

- Pengadilan Hubungan Industrial

- Pengadilan Pajak

- Pengadilan Syariah Islam Nanggroe Aceh Darussalam

Reformasi jualah yang melahirkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan 

Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.  Pada tahap-tahap awal reformasi 

muncul ketakutan rakyat terhadap fakta bahwa perusahaan-perusahaan besar yang disebut 

konglomerat menikmati pangsa pasar terbesar dalam perekonomian Indonesia, dan dengan 

berbagai cara berusaha untuk mengatur supply barang atau jasa serta menetapkan harga secara 

sepihak.  Koneksi yang dibangun dengan birokrat membuka kesempatan luas untuk menjadi 

pemburu rente dengan memanfaatkan proteksi dan berbagai fasilitas dari Negara, akibatnya 

ketika guncangan ekonomi datang nyaris semua sendi ekonomi rontok.  Apa yang awalnya 

hanya merupakan dampak dari krisis di Thailand akhirnya membongkar kebobrokan ekonomi 

Indonesia yang dibangun atas pinjaman dari luar negeri.

Dengan bantuan IMF Indonesia berusaha bangkit kembali.  Pembaruan struktural yang di 

gagas IMF melalui Letter of Intent-nya dilaksanakan oleh Indonesia dengan melakukan 

deregulasi di berbagai sektor, mengubah ekonomi biaya tinggi Indonesia menjadi ekonomi yang 

lebih terbuka, kompetitif, dan efisien.  Pembaruan struktural mensyaratkan bahwa berbagai 

rintangan artificial yang menghambat persaingan harus di hapuskan.  Hal ini memerlukan 

seperangkat aturan hukum baru yang mampu menetapkan suatu bentuk persaingan usaha yang 

sehat dan mempunyai suatu instrument untuk mengawasi hukum tersebut.  Melihat momen 

tersebut, DPR mengajukan usul inisiatif pembentukan undang-undang antimonopoli.  

Akhirnya terbentuklah Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek 

Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat yang ditandatangani oleh Presiden B.J. Habibie 

pada tanggal 5 Maret 1999.

2. Baca Pasal 15 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 8)
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Dalam Undang-undang tersebut diatur bahwa untuk mengawasi pelaksanaan Undang-undang 

tersebut dibentuk Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU).  Dalam Undang-undang 

tersebut juga diatur bahwa KPPU-lah yang berwenang menyelesaikan sengketa yang berkaitan 

dengan hukum persaingan usaha (menegakkan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999).

Adanya fungsi penegakan hukum persaingan menimbulkan pemikiran bahwa KPPU 

merupakan suatu lembaga peradilan, sementara hukum Indonesia yang mengatur tentang 

lembaga peradilan dalam Undang-undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan 

Kehakiman sama sekali tidak menyebut tentang KPPU.

2.  Perumusan Masalah

Latar belakang diatas menimbulkan pertanyaan bagi penulis yaitu:

Bagaimana Posisi Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) dalam sistem peradilan di 

Indonesia yang berdasarkan Undang-undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan 

Kehakiman? 

3.  Tujuan Penulisan

Untuk dapat memposisi KPPU dalam sistem peradilan di Indonesia berdasarkan Undang-

Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman.

4.  Sistematika Penulisan

Kertas Kerja ini terdiri atas empat bab:

Bab I Pendahuluan

Berisi mengenai latar belakang dibuatnya tulisan ini, masalah yang ingin disoroti, dan tujuan 

dari penulisan kertas kerja ini.  Dalam membuat latar belakang penulis melihat kepada sejarah 

terbentuknya Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999, juga berdasar pemikiran dari penulis

Bab II Tinjauan Pustaka

Merupakan tulisan – tulisan yang diambil dari berbagai sumber yang oleh penulis dianggap 

mempunyai kaitan dengan pembahasan yang akan diulas.  Beberapa hal yang menjadi tinjauan 

pustaka adalah mengenai lembaga peradilan, peradilan khusus, persaingan usaha di Indonesia, 

dan penegakannya. 

Bab III Pembahasan

Merupakan inti dari tulisan yang menjadi pokok bahasan kertas kerja ini

Bab IV Penutup

Merupakan suatu kesimpulan dari hasil penelitian penulis
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II.  Tinjauan Pustaka

1.    Lembaga Peradilan

Pengertian atau definisi “peradilan” atau “pengadilan” tidak dikenal dalam undang-undang 

manapun.  Pengertian ini dapat ditemukan dalam Kamus Bahasa Indonesia dan pendapat para 

sarjana.  Istilah “pengadilan” berasal dari kata “adil” memperoleh imbuhan di awalan dan 

akhiran.  Pengadilan terjemahan dari rechtbank atau court, yang secara sederhana menunjuk 

pada wadah, badan, lembaga atau instansi, sedangkan “peradilan” merupakan terjemahan dari 

rechtpraak atau judiciary yang digunakan untuk menunjuk fungsi, proses atau cara memberikan 

keadilan, serta yang dilakukan pengadilan, karena itu pengertian pengadilan mencakup 

pengertian peradilan.

Menurut Sjahran Basah, istilah pengadilan ditujukan kepada badan atau wadah yang 

memberikan peradilan, sedangkan peradilan menunjuk kepada proses untuk memberikan 

keadilan dalam rangka menegakkan hukum atau “het rechspreken”.

Berdasar politik konstitusi, sistem dan lembaga peradilan adalah bagian distribusi kekuasaan 

negara. Pasal 24 ayat (2) UUD 1945 menentukan, Mahkamah Agung (MA) dan Mahkamah 

Konstitusi merupakan pelaksana kekuasaan kehakiman dengan lima yurisdiksi. Empat 

yurisdiksi peradilan eks Undang-undang Kekuasaan Kehakiman tahun 1970 ditransformasikan 

ke dalam konstitusi, yaitu peradilan umum, agama, militer, dan tata usaha negara (TUN), dan 

tetap dilaksanakan MA. Wewenang dan kewajiban MK (Pasal 24C (1) UUD 1945), yang 

dilembagakan di luar MA, menjadi yurisdiksi peradilan konstitusi.

Pasal 24A (5) UUD 1945 menempatkan rincian pembentukan lembaga peradilan di ranah 

kebijakan kehakiman, terutama UU KK 1970/2004. Hasilnya, kemajemukan sistem peradilan 

berdasar pengkhususan yurisdiksi atau kompetensi. Pasal 10 (1) UU KK 1970/2004 menyebut 

dua pengkhususan: pengkhususan yurisdiksi dan pengkhususan lebih lanjut dalam tiap 

yurisdiksi.

Pertama, pengkhususan yurisdiksi peradilan berdasar status (agama, militer) dan jenis perkara 

tertentu (sengketa TUN). Peradilan umum adalah peradilan bagi "rakyat umum" untuk semua 

jenis perkara (general jurisdiction), sedangkan peradilan agama, militer, dan TUN merupakan 

peradilan dengan yurisdiksi khusus (special jurisdiction). Peradilan konstitusi merupakan 

yurisdiksi khusus, lebih-lebih jika merupakan salah satu "kamar" di MA.

Kedua, tiap yurisdiksi mengalami pengkhususan berdasar status, jenis perkara, bahkan faktor 

kewilayahan. Ukuran dan cara pengkhususan peradilan tetap di ranah kebijakan kehakiman, 

bukan di pengadilan (bukan politics of the judiciary).

Berbagai peradilan khusus dibentuk dalam peradilan umum: Pengadilan Anak, Pengadilan 

Niaga, Pengadilan Hubungan Industrial, Pengadilan Perikanan, Pengadilan Hak-hak Asasi 

Manusia. 

3. Santer Sitorus, Kedudukan dan Eksistensi Pengadilan Khusus Dalam UUD 1945, disajikan dalam Lokakarya “Kajian tentang 

Pengadilan Khusus di Indonesia”, Jakarta, 31 Juli 2007

4. Santer Sitorus, ibid.

3
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Bahkan, pengadilan HAM terdiri atas peradilan HAM ad hoc untuk pelanggaran berat HAM 

sebelum UU No 26/2000, dan peradilan HAM bukan ad hoc untuk pelanggaran berat HAM 

yang terjadi sejak 2000.

Pada peradilan TUN ada Pengadilan Pajak, yang merupakan peradilan khusus perpajakan 

dengan yurisdiksi khusus TUN. Peradilan khusus militer memeriksa sengketa TUN militer. 

Untuk otonomi daerah, di Aceh Mahkamah Syar’iyah menggabung kekhususan dua yurisdiksi 

khusus sebagai "pengadilan khusus dalam lingkungan peradilan agama sepanjang 

kewenangannya menyangkut kewenangan peradilan agama" dan sebagai "pengadilan khusus 

dalam lingkungan peradilan umum sepanjang kewenangannya menyangkut kewenangan 

peradilan umum" (Pasal 15 (2) UU KK 2004).

2.  Pembentukan Peradilan Khusus

Pemakaian istilah  dalam perundang-undangan tidak seragam ada yang menyebut “peradilan 

khusus”, ada pula yang memadankan kata “badan” dengan “peradilan” sehingga berbunyi 

“badan peradilan”, dan ada pula yang menyebutkan “pengadilan khusus”.  Bila dihubungkan 

pengertian peradilan dan pengadilan dengan kata “khusus” maka  “peradilan khusus” membawa 

pengertian selain menjalankan fungsi proses yang dilakukan secara khusus, juga adanya 

dilaksanakan oleh “wadah/badan/lembaga yang secara khusus pula, termasuk didalamnya 

struktur organisasi, administrasi dan keuangan yang terpisah dari badan peradilan yang sudah 

ada.  Pengertian “badan peradilan khusus” mengandung pengertian yang sama dan tidak ada 

perbedaannya dengan ‘pengadilan-pengadilan khusus”, perbedaanya hanya dalam sebutan saja.  

Jadi pengertian “pengadilan khusus” adalah selain menjalankan fungsi proses yang dilakukan 

secara khusus juga dilaksanakan oleh badan/lembaga/wadah yang dibentuk secara khusus 

termasuk sturuktur organisasi, administrasi, dan finansial tersendiri.  Pengertian “peradilan 

khusus” atau “badan peradilan khusus” dan “pengadilan khusus” adalah dapat diartikan sama 

dengan pengertian ‘peradilan, badan peradilan, dan pengadilan” sebagaimana disebutkan diatas 

dengan penambahan kata “khusus/diferensiasi/spesialisasi”.

Pembahasan mengenai peradilan khusus tidak dapat dilepaskan dari lingkungan kekuasaan 

kehakiman yang berkaitan dengan fungsi-fungsi kekuasaan negara dalam perspektif konstitusi.  

Menurut Strong, agar tetap eksis negara harus mempunyai tiga kekuasaan yaitu legislatif, 

eksekutif, dan yudikatif yang disebut tiga kekuasaan pemerintah dalam arti luas.  Keberadaan 

pemerintah termasuk di dalamnya kekuasaan kehakiman merupakan suatu keharusan bagi 

negara.  Negara akan tetap eksis jika mempunyai otoritas atau kekuasaan yaitu pemerintah 

yang diberi hak untuk melaksanakan kekuasaan kedaulatan.

Dalam doktrin trias politika, tiga macam fungsi kekuasaan negara tersebut dijalankan oleh 

orang atau badan yang berbeda untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan wewenang.  

Namun walaupun berbeda, ketiganya tetap mempunya hubungan.  Ada dua model dalam teori 

trias politika, yaitu pemisahan kekuasaan negara (separation of power) dan pembagian kekuasaan 

(distributed of power).

5. Mohammad Fajrul Falaakh, Kemajukan Peradilan, http://komisihukum.go.id (diakses pada tanggal 13 Agustus 2007)

6. Baca C. F. Strong, Konstitusi-Konstitusi Politi Modern, Nuansa dan Nusamedia, Jakarta, halaman 10-11
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Sejalan dengan perkembangan masyarakat, berkembang juga pemikiran dan praktek konstitusi.  

Tidak ada lagi negara yang secara absolut menerapkan doktrin trias politika.  Kompleksitasi 

masalah kehidupan sosial dan ekonomi masyarakat mendorong konsep trias politika tidak dapat 

dipertahankan. Secara sistematis, negara-negara konstitusi mengembangkan kekuasaan negara 

melebihi tiga macam kekuasaan yang dikemukakan.

Terlepas dari model mana yang digunakan, keduanya sama-sama mensyaratkan adanya 

kekuasaan kehakiman yang independen dalam kekuasaan negara.  Kehadiran kekuasaan 

kehakiman yang bebas merupakan suatu keharusan dalam suatu negara hukum.

Di Indonesia, gagasan kemadirian kekuasaan kehakiman telah diakomodir dalam UUD 1945.  

Setelah amandemen ketiga UUD 1945 menyebutkan bahwa:

(1) Kekuasaaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan 

peradilan guna menegakkan hokum dan keadilan.

(2) Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang 

berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, 

lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah 

mahkamah konstitusi.

Pada amandemen ketiga UUD 1945 hanya mengenal empat pengelompokan/jenis badan 

peradilan, atau lingkungan badan peradilan, sepertinya tidak membuka adanya pembentukan 

badan peradilan diluar empat jenis peradilan diatas.

Kemudian pada amandemen kempat UUD 1945 menambah satu ayat lagi dalam Pasal 24 

berbunyi sebagai berikut:

(3) Badan-badan lain yang fungsinya berkaitan dengan kekuasaan kehakiman diatur dalam 

undang-undang.

Ketentuan pasal diatas, secara jelas tidak menyebutkan istilah pengadilan khusus.  Pengaturan 

yang demikian ini, menunjukkan bahwa secara konstitusional, dasar lahirnya pembentukan 

pengadilan khusus sesungguhnya tidak secara tegas ditemukan pada UUD 1945.  Namun 

sebagian kalangan menginterpretasikan bahwa yang dimaksud dengan badan-badan lain yang 

fungsinya berkaitan dengan kekuasaan kehakiman ini, sesungguhnya mengarah pada 

pembentukan badan peradilan khusus atau pengadilan khusus.

Dalam konteks sistem peradilan di bawah MA, Pasal 24 Ayat (2) secara limitatif menentukan 

empat lingkungan peradilan yaitu lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, 

lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara.  Dengan demikian, 

dalam sistem peradilan tidak dapat dibentuk lingkungan peradilan lainnya. Ketentuan dasar ini 

kembali ditegaskan dalam Pasal 2 Ayat (1) dan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004. 

7. Tim Peneliti Komisi Hukum Nasional, Ringkasan Penelitian Kajian Tentang Pengadilan Khusus di Indonesia, disampaikan dalam 

Lokakarya “Kajian Tentang Pengadilan Khusus di Indonesia”, Jakarta 31 Juli 2007

8. Santer Sitorus, Ibid.
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Meski demikian, Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004, dalam Pasal 15 Ayat (1), memberikan 

kemungkinan untuk dibentuknya pengadilan khusus selama berada dalam empat lingkungan 

peradilan.  Kerangka sistem perdilan di bawah MA tersebut merupakan kerangka dasar 

pembentuk pengadilan khusus di Indonesia.

Pembentukan pengadilan khusus yang diatur dalam Pasal 15 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 

4 Tahun 2004 tidak dapat dipisahkan dari kerangka sistem kekuasaan kehakiman yang diatur 

Pasal 24, 24A, 24B, 24C, dan 25 Amandemen UUD 1945.

Secara umum kekhususan pengadilan-pengadilan khusus yang ada saat ini dapat di identifikasi 

dalam beberapa aspek:

a. berdasarkan subjek hukumnya, ukuran ini dapat dilihat dengan pembentukan 

pengadilan anak yang bertujuan untuk memberikan perlindungan pada anak yang 

melakukan kenakalan

b. berdasarkan hukum substansinya, pembentukan pengadilan ini didasarkan pada 

perkara hukum yang menjadi kewenangan pengadilan khusus.  Pengadilan tipikor 

didasarkan pada pihak yang melakukan penuntutan yaitu perkara yang penuntutannya 

dilakukan oleh KPK.  Tetapi, jika dilihat lebih jauh, pengadilan tipikor sebenarnya 

didasarkan pada perkara yang ditangani yaitu perkara korupsi.

c. Mahkamah syariah mempunyai sifat yang lebih khusus dari pengadilan khusus karena 

berada di dua lingkungan peradilan yaitu peradilan umum dan agama.  Hal ini 

didasarkan pada faktor kesejarahan dan budaya NAD.

Pembentukkan pengadilan khusus sesungguhnya telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 

4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman, Pasal 15 menyatakan bahwa pengadilan khusus 

hanya dapat dibentuk dalam salah satu lingkungan badan peradilan sebgaiman dimaksud dalam 

Pasal 10 yang diatur dengan undang-undang.  Adapun yang dimaksud dengan “pengadilan 

khusus” menurut penjelasan Pasal 15 tersebut, antara lain adalah pengadilan anak, pengadilan 

niaga, pengadilan hak asasi manusia, pengadilan pengadilan tindak pidana korupsi, pengadilan 

hubungan industrial yang berada di lingkungan peradilan umum, dan pengadilan pajak di 

lingkungan peradilan tata usaha Negara.

3.  Persaingan Usaha di Indonesia

Sebelum tahun 2000 tidak ada mekanisme pasar yang berjalan, intervensi dan dominasi negara 

begitu besar terkait dengan peran kepentingan negara dalam mengambil kebijakan ekonomi.  

Sebagai suatu state (baca:rezim), Orde Baru adalah sebuah entitas terpisah di masyarakat.  

9.  Sudardi, Kajian Terhadap Pengadilan Khusus di Indonesia, Makalah disampaikan dalam Focus Group Discussion (FGD) “Kajian 

Tentang Pengadilan Khusus di Indonesia” di Semarang, 25 Juni 2007.

10. Tim Peneliti Komisi Hukum Nasional, Ringkasan Penelitian Kajian Tentang Pengadilan Khusus di Indonesia, disampaikan dalam 

Lokakarya “Kajian Tentang Pengadilan Khusus di Indonesia”, Jakarta 31 Juli 2007

11. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 

8)

9
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Orde Baru dipandang sebagai ”kerajaan para birokrat”.  Subjek kebijakan Orde Baru bukanlah 

state an sich, melainkan individu-individu para birokrat.  Pola patron-clientship akan terbentuk 

antar birokrat yang kebetulan memegang kekuasaan dengan kelompok kepentingan yang 

berusaha mencari rente.

Setelah Tahun 2000 Indonesia mulai memberikan ruang yang lebih besar untuk kebijakan 

persaingan (Competition Policy). Peran kebijakan persaingan yang lebih besar ini ditandai 

dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 sejak Maret 2000 dan diikuti 

dengan pemberian kesempatan yang lebih besar kepada sektor swasta untuk berkontribusi 

dalam pertumbuhan ekonomi.  Menyusul diberlakukannya hukum persaingan, pembuat 

kebijakan di Indonesia melahirkan berbagai kebijakan yang mengarah kepada deregulasi, 

keterbukaan pasar dan privatisasi kepemilikan negara di berbagai bidang usaha.

Dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 dinyatakan bahwa tujuan pembentukan 

undang-undang ini adalah:

1. Menjaga kepentingan umum dan meningkatkan efisiensi ekonomi nasional sebagi 

salah satu upaya untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat.

2. Mewujudkan iklim usaha yang kondusif melalui pengaturan persaingan usaha yang 

sehat sehingga menjamin adanya kepastian kesempatan berusaha yang sama bagi 

pelaku usaha besar, pelaku usaha menengah, pelaku usaha kecil.

3. Mencegah praktik monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat yang ditimbulkan 

oleh pelaku usaha.

4. Terciptanya efektifitas dan efisiensi dalam kegiatan usaha.

Dua hal yang menjadi unsur penting bagi penentuan kebijakan (policy objectives) yang ideal 

dalam pengaturan persaingan di negara-negara yang memiliki undang-undang persaingan 

adalah kepentingan publik (public interest) dan efisiensi ekonomis (economic efficiency).  Ternyata 

dua unsur penting tersebut  juga merupakan bagian dari tujuan diundangkannya UU No. 5 

Tahun 1999. 

4.  Penegakan Hukum Persaingan Usaha

Penegakan Hukum suatu regulasi yang dikeluarkan oleh pemerintah akan mengacu kepada 

sistematika hukum yang telah berjalan.  Setiap regulasi yang diberlakukan akan efektif 

mengatur suatu permasalahan hukum jika berjalan sesuai dengan tugas dan wewenangnya. 

Pada prinsipnya, suatu lembaga penegak hukum ingin melakukan hak dan kewajibannya 

sebagai pengatur kebijakan untuk melindungi masyarakat dari tindakan-tindakan yang tidak 

menyejahterakan masyarakat oleh pihak lain.  UU No. 5/1999 telah menjadi landasan hukum 

bagi pelaku usaha dan masyarakat Indonesia untuk bersaing secara sehat, sehingga setiap 

prosedur penegakkan hukumnya harus senantiasa berjalan sesuai dengan komitmen KPPU 

sebagai lembaga independen yang melaksanakan hukum persaingan usaha.

12. KPPU, Periode Pengembangan Kelembagaan dan Implementasi Awal (Laporan 5 Tahun KPPU 2000-2005), Jakarta, hal 11-17

13. KPPU,ibid., halaman 29
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Keberadaan KPPU untuk menegakkan hukum persaingan usaha di Indonesia tidak hanya 

berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999, Keputusan Presiden (Kepres) Republik 

Indonesia Nomor 75 Tahun 1999 tentang KPPU mengatur lebih lanjut mengenai keberadaan 

KPPU.  Selain itu peraturan yang berkaitan dengan KPPU adalah Peraturan Mahkamah 

Agung (Perma) Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2005 tentang Tata cara Pengajuan Upaya 

Hukum Keberatan Terhadap Putusan KPPU.

Dalam pengaturan persaingan ditetapkan norma larangan memiliki dua sifat yang harus 

dimasukkan dalam pengaturan undang-undang, yaitu larangan yang bersifat per se illegality dan 

yang bersifat rule of reason.  Suatu ketentuan yang bersifat per se illegality tidak diperlukan lagi 

pembuktian dampak larangan tersebut sehingga jika ada pelaku usaha yang melakukan sesuatu 

yang dinyatakan secara eksplisit dilarang undang-undang, pelaku usaha tersebut dinyatakan 

melanggar , tanpa perlu membuktikan hasil atau akibat tindakan yang dilakukan.  Sementara 

itu, ketentuan yang bersifat rule of reason memerlukan bukti suatu tindakan yang dilakukan 

pelaku usaha, apakah tindakan tersebut tergolong antipersaingan atau merugikan masyarakat.

Untuk menegakkan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 KPPU memiliki cara untuk 

menangani pelanggaran yang terjadi, cara tersebut dapat dilihat pada Pasal 38 sampai dengan 

Pasal 46.  Dari rumusan tersebut dapat diketahui bahwa tidak hanya pihak yang dirugikan saja 

yang dapat melaporkan secara tertulis kepada KPPU, melainkan juga setiap orang yang 

mengetahui telah terjadinya pelanggaran terhadap undang-undang ini.  Undang-undang ini 

juga memberikan kewenangan bagi KPPU untuk dapat melakukan pemeriksaan langsung 

terhadap pelaku usaha, apabila ada dugaan terjadi pelanggaran Undang-Undang Nomor 5 

Tahun 1999 walaupun tanpa ada laporan dari masyarakat atau pihak yang dirugikan.

5.  Metode Penulisan

Pendekatan yang digunakan mengfokuskan pada yuridis normatif, dengan mencoba untuk 

mendeskripsikan hasil penelitian. Untuk mendapatkan informasi, penulis menggunakan 

metode studi pustaka dari buku, artikel, makalah, jurnal, baik dalam bentuk digital maupun 

tradisional (tertulis).

III.  PEMBAHASAN

Hukum Persaingan usaha merupakan ilmu yang masih muda di Indonesia.  Sejak menjadi 

hukum yang diterapkan melalui Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999, keberadaannya terus 

diupayakan untuk dikenal oleh masyarakat.  Monopoli telah memberikan suatu kesan makna 

bagi masyarakat luas, yang secara ”konotatif ” tidak baik dan merugikan kepentingan orang 

banyak.

Di beberapa negara, sengketa yang berhubungan dengan persaingan usaha di selesaikan oleh 

lembaga peradilan. Amerika Serikat mempunyai hukum persaingan usaha yang dikenal dengan 

Sherman Act.  

 

14. Johnny Ibrahim, Hukum Persaingan Usaha Filosofi, Teori, dan Implikasi Penerapannya di Indonesia, Bayumedia, Malang,

15. Johnny Ibrahim, Ibid., Halaman 134
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Penegakan hukum terhadap pelaksanaan undang-undang ini dilakukan oleh Departemen 

Kehakiman melalui divisi antitrust-nya. Jerman memiliki Undang-undang perlindungan 

persaingan (Act Against Retrain of Competition) yang penegakan hukumnya dilakukan oleh 

Federal Cartel Office (Bundeskartellamt) yang memiliki kewenangan dan organisasi mirip badan 

peradilan pada umumnya, namun jika pihak terkait tidak puas terhadap putusan yang 

dibuatnya, mereka dapat menempuh upaya banding melalui prosedur judisial biasa.

Hal yang berbeda terjadi di Jepang, Undang-Undang anti monopoli/Anti Monopoly Law (AML) 

Jepang dikenal dengan nama Shiteki Dokusen no kinshi oyobi torihiki no kakuho ni kansuru horitsu.  

Undang-Undang tersebut telah menetapkan Japan Fair Trade Commission (JFTC) sebagai 

lembaga/instansi pengawas atas penerapan undang-udang anti monopoli Jepang, serta secara 

administratif bertanggung jawab kepada Perdana Menteri.  Perbedaan Jepang dengan Amerika 

adalah dalam menjalankan pengawasan terhadap pelaksanaan AML, JFTC memiliki tiga 

wewenang sekaligus.  Wewenang tersebut adalah:

- wewenang administratif (administrative power)

- wewenang untuk mengeluarkan peraturan (quasi-legislative power)

- wewenang melakukan penyelidikan dan penyidikan, serta wewenang untuk 

menjatuhkan sanksi (quasi-judicial power)

Sedikit banyak Indonesia memiliki kesamaan dalam hal ini.  KPPU memiliki wewenang 

mengeluarkan peraturan dan menjatuhkan sanksi, ditambah lagi bahwa JFTC dan KPPU 

keduanya merupakan lembaga yang independen.

Seperti disebutkan sebelumnya KPPU memiliki ciri yang mirip dengan lembaga peradilan, ciri-

ciri KPPU sebagai suatu badan peradilan dapat dilihat pada:

1. wewewang KPPU, seperti tertulis pada Pasal 36 Undang-undang Nomor 5 Tahun 

1999.  Dalam wewenangnya antara lain menerima laporan, menyelidiki, memeriksa, 

memanggil pelaku usaha, menghadirkan saksi, saksi ahli, memutuskan/menetapkan, 

menjatuhkan sanksi;

2. Bab VII berbunyi ”Tata Cara Penanganan Perkara”

3. Memiliki hukum acara 

4. Adanya pengaturan mengenai sanksi administrasi, pidana pokok, pidana tambahan

Dari beberapa poin diatas dapatlah kita lihat bahwa KPPU adalah suatu badan peradilan.  

Wewenang untuk memanggil seseorang yang berkaitan mengenai suatu perkara, 

memeriksanya, dan memutuskan perkara tersebut sejatinya hanya dimiliki oleh suatu lembaga 

yudikatif.  Kekuasaan yudikatif merupakan kekuasaan yang mengadili pelanggaran atas 

undang-undang.

 Johnny Ibrahim, Ibid., halaman 143

 Johnny Ibrahim, Ibid., halaman 178

Johnny Ibrahim, Ibid., halaman 152
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Adanya kata “perkara” dalam bab VII, menunjukkan bahwa salah satu tugas KPPU adalah 

menangani suatu perselisihan, dalam hal ini mengenai praktek monopoli dan persaingan usaha 

yang tidak sehat.

Dalam susunan organisasi Sekretariat KPPU yang ditetapkan dengan Keputusan KPPU 

Nomor 160/KEP/VIII/2007 Tentang Sekretariat Komisi Pengawas Persaingan Usaha, 

dikenal adanya panitera. Tugas dari panitera tersebut adalah membuat Berita Acara 

Pemeriksaan dan pelayan administrasi persidangan, serta pengelolaan alat-alat bukti suatu 

perkara dugaan pelanggaran terhadap Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 dalam suatu 

Sidang Majelis Komisi.

Jika melihat pada Pasal 1 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004, maka dapat dikatakan bahwa 

salah satu tugas KPPU dalam memberikan keadilan bagi masyarakat/pelaku usaha, merupakan 

bagian dari pelaksanaan kekuasaan kehakiman.

Suatu peradilan/pengadilan dapat dikatakan sebagai pengadilan/peradilan khusus jika 

memiliki sesuatu yang berbeda dengan lainnya.  Kekhususan yang dimiliki oleh KPPU yaitu 

sesuai ketentuan Pasal 36 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999, KPPU berwenang untuk :

- menerima laporan dari masyarakat dan atau dari pelaku usaha tentang dugaan 

terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat

- melakukan penelitian

- melakukan penyelidikan dan atau pemeriksaan

- menyimpulkan hasil penyelidikan dan atau pemeriksaan

- memanggil pelaku usaha

- menghadirkan saksi, saksi ahli, dan setiap orang yang dianggap mengetahui 

pelanggaran terhadap UU Nomor 5 Tahun 1999

- meminta keterangan dari instansi pemerintah

- mendapat, meneliti, dan atau menilai surat, dokumen, atau alat bukti lain

- memutuskan atau menetapkan ada tidaknya kerugian di pihak masyarakat atau pelaku 

usaha lain

- menjatuhkan sanksi terhadap pelanggaran undang-undang ini

19. Arifin Firmansyah, dkk, Lembaga Negara dan Sengketa Kewenangan Antarlembaga Negara, Konsorsium Reformasi Hukum 

Nasional (KHRN),Jakarta, 2005, halaman 14

20. Pasal 53 Keputusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) Nomor 41/Kep/KPPU/VI/2003 tentang Sekretariat Komisi 

Pengawas Persaingan Usaha
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Kekhususan lain dari KPPU adalah:

1. Lembaga independen (Pasal 30 Ayat (2) UU Nomor 5 Tahun 2004)

2. Tahap penyelidikan/pemeriksaan dilakukan oleh sebuah tim yang dibentuk KPPU 

dibantu oleh sekretariat KPPU (Pasal 1 angka 13,16 Peraturan KPPU Nomor 1 Tahun 

2006).

3. Mempunyai hukum acara/tata cara pemeriksaan tersendiri untuk pemeriksaan di 

tingkat pertama.  Tata cara penanganan perkara diatur dalam Bab VII Pasal 38 sampai 

dengan Pasal 46.

i. Perkara dapat dimulai berdasarkan laporan (Pasal 39 ayat (1) UU Nomor 5 

Tahun 1999) maupun berdasarkan dugaan (Pasal 40 ayat (1) UU Nomor 5 

Tahun 1999)

ii. Penanganan perkara didahului dengan pemeriksaan pendahuluan, jika perlu 

dilanjutkan dengan pemeriksaan lanjutan (Pasal 39 ayat (1) UU Nomor 5 

Tahun 1999)

iii. Setelah pemeriksaan lanjutan selesai, majelis hakim harus mengeluarkan 

putusan (Pasal 43 ayat 3 UU Nomor 5 Tahun 1999) 

4. Pemeriksaan sidang bersifat tertutup.

5. Upaya hukum keberatan terhadap putusan KPPU diajukan kepada Pengadilan Negeri 

ditempat pelaku usaha berdomisili.

6. Tata cara upaya hukum keberatan terhadap putusan KPPU diatur dalam Peraturan 

Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2005.

7. Upaya eksekusi harus diajukan kepada Pengadilan Negeri.

8. Majelis hakim merupakan anggota komisi yang diangkat oleh presiden.

Untuk nomor delapan, KPPU memiliki kemiripan dengan Pengadilan Pajak. Hakim Pengadilan 

Pajak diangkat oleh Presiden atas usul Menteri yang disetujui ketua Mahkamah Agung. Hal 

yang berbeda adalah bahwa pengangkatan Anggota Komisi tidak perlu mendapat persetujuan 

dari Mahkamah Agung.  Kekhususan yang paling mencolok adalah bahwa substansi hukum 

yang ditangani oleh KPPU merupakan substansi yang baru diterapkan di Indonesia setelah 

zaman reformasi, Hukum Persaingan Usaha.  Hukum persaingan usaha merupakan suatu 

bidang ilmu hukum yang spesial yang berbeda dengan substansi hukum pada umumnya.  

Dalam hal ini diperlukan pengetahuan yang khusus untuk dapat menyelesaiakan pelanggaran 

terhadap Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999.  Oleh karena itu orang-orang yang diangkat 

untuk menyelesaikan pelanggaran tersebut tidak diangkat dari hakim yang telah ada, karena 

akan diperlukan suatu pelatihan lagi agar hakim dapat memahami substansi hukum persaingan 

usaha.
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Walaupun demikian tidak berarti KPPU membentuk suatu lembaga “kekuasaan kehakiman” 

yang baru.  KPPU masih tetap terikat dalam Kekuasaan Kehakiman berdasar Undang-Undang 

Nomor 4 Tahun 2004. Sebagai bukti, untuk menyelesaikan upaya hukum keberatan yang 

diajukan terhadap keputusan KPPU, Mahkamah Agung menerbitkan Perma Nomor 3 Tahun 

2005 tentang Tata Cara Pengajuan Upaya Hukum Keberatan Terhadap Putusan Komisi 

Pengawas Persaingan Usaha.

Walaupun tidak disebut secara eksplisit dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004.  Namun 

sebagai lembaga penegak hukum persaingan usaha berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 

Tahun 1999, keberadaan KPPU dalam melakukan quasi-judicial power (yang dalam sistem 

konstitusi Indonesia di pegang oleh Mahkamah Agung berdasarkan Undang-Undang Nomor 4 

Tahun 2004) masih diakui.  Pasal 24 ayat (3) Amandemen UUD 1945 dapat dijadikan suatu 

payung bagi KPPU dalam menjalankan kekuasaan kehakiman. Pasal 24 ayat (3) berbunyi 

Badan-badan lain yang fungsinya berkaitan dengan kekuasaan kehakiman diatur dalam 

undang-undang.  KPPU yang mempunyai kewenangan quasi-judicial power merupakan 

badan/lembaga yang di atur oleh undang-undang tersendiri, seperti telah disebutkan diatas 

bahwa judicial power diatur oleh Undang-Undang Kekuasaaan kehakiman.  Hal ini berarti 

KPPU mempunyai fungsi yang berhubungan dengan kekekuasaan kehakiman, sehingga KPPU 

pada akhirnya dapat disebut sebagai suatu badan peradilan meskipun tidak disebutkan dalam 

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman.

IV.  Penutup

Dalam menegakkan kekuasaan negara dalam wilayah yudikatif (judicial power) yang dijalankan 

berdasar kekuasaan kehakiman, UUD 1945 telah mengatur dalam Pasal 24 bahwa 

pelaksanaannya dapat dilaksanakan oleh Mahkamah Agung atau melalui badan-badan yang 

dibentuk oleh undang-undang untuk  melaksanakan fungsi kekuasaan kehakiman.

Penjabaran di atas dapat dilihat bahwa KPPU sejatinya merupakan lembaga yang mempunyai 

tugas sangat mirip dengan lembaga peradilan di Indonesia yang menjalankan fungsi yudikatif, 

dalam hal ini KPPU menjalankan fungsi untuk menegakkan hukum persaingan usaha 

berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999.  KPPU dapat masuk sebagai 

peradilan/pengadilan khusus karena memiliki kekhususan-kekhususan yang tidak dimiliki oleh 

lembaga peradilan lain.  Kekhususan yang dimiliki KPPU salah satunya berdasarkan atas 

substansi hukumnya, yaitu mengenai hukum persaingan usaha.  Namun karena Undang-

undang Nomor 4 Tahun 2004 Tentang Kekuasaan Kehakiman hanya mengenal empat ranah 

peradilan, KPPU tidak dapat membentuk suatu ranah yang sejajar dengan Pengadilan Umum, 

Pengadilan Agama, Pengadilan Militer, dan Pengadilan Tata Usaha Negara, tapi dapat 

dianggap sebagai pengadilan khusus.  Namun karena tidak disebutkan secara eksplisit dalam 

Undang-undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman maka KPPU tidak dapat 

dijadikan bagian dari undang-undang tersebut (menjadi peradilan/pengadilan khusus).

Berdasarkan PERMA Nomor 3 Tahun 2005 Tentang Tata Cara Pengajuan Upaya Keberatan 

Terhadap Putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha bahwa untuk mengajukan upaya 

hukum keberatan harus mengajukan kepada Pengadilan Negeri tempat pelaku usaha 

berdomisili, maka jika KPPU merupakan peradilan khusus yang menjadi bagian dari Undang-

Undang Nomor 4 Tahun 2004 maka KPPU masuk pada ranah peradilan umum.
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Walaupun tidak masuk dalam Undang-undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan 

Kehakiman, keberadaan KPPU sebagai lembaga yang menegakan hukum dan keadilan 

(lembaga yudikatif) tetap diakui karena di atur dalam undang-undang yang membentuknya dan 

Pasal 24 ayat (3) menyatakan bahwa kekuasaan kehakiman dapat dilaksanakan oleh badan-

badan lain yang diatur oleh Undang-Undang, sepanjang fungsinya memang bersinggungan 

dengan pelaksaan kekuasaan kehakiman (kekuasaan yudikatif).
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KEDUDUKAN 

LEMBAGA NEGARA KHUSUS
 

(AUXILIARY STATE’S ORGAN) 

DALAM KONFIGURASI 

KETATANEGARAAN MODERN 

INDONESIA,

(STUDI MENGENAI KEDUDUKAN 

KOMISI PENGAWAS 

PERSAINGAN USAHA 

DALAM SISTEM 

KETATANEGARAAN INDONESIA)

oleh: Sukendar
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Abstrak

Pertumbuhan dunia usaha yang tinggi pada dasarnya tidak dapat dilepaskan dari adanya 

penciptaan iklim usaha yang kondusif. Dampak lain yang juga akan muncul dari pertumbuhan 

di sektor dunia usaha yang tinggi adalah akan adanya peningkatan efisiensi perekonoman 

nasional yang kemudian akan mewujudkan kesejahteraan rakyat. Di dalam kegiatan dunia 

usaha, persaingan diantara para pelaku usaha merupakan suatu hal yang wajar dan bahkan 

dibutuhkan guna menciptakan inovasi baru dan tentunya penciptaan produk yang semakin 

murah dan berkualitas. Namun persaingan tersebut akan menjadi sesuatu yang berdampak 

negatif ketika persaingan tersebut tidak berjalan sesuai dengan etika bisnis atau bahakan 

melanggar norma-norma hukum yang ada. Lebih jauh dari yang muncul dari kondisi 

persaingan yang tidak sehat tersebut adalah terjadinya ketidakseimbangan diantara para 

pelaku usaha di dunia usaha. Dengan demikian keberadaan lembaga pengawas yang 

menjalankan fungsi pengawasan terhadap kegiatan dunia merupakan suatu hal yang mutlak 

diperlukan. Dalam konteks Indonesia berdasarkan UU No 5 Tahun 1999, lembaga yang diberi 

amanah untuk menjalankan fungsi pengawasan tersebut adalah Komisi Pengawas Persaingan 

Usaha (KPPU), yang berdasarkan UU No 5 Tahun 1999 ditentukan bahwa KPPU memiliki dua 

fungsi utama yaitu melakukan penegakan hukum persaingan usaha dan memberikan saran 

pertimbangan kepada pemerintah berkaitan dengan kebijakan persaingan usaha. 

Sebagai sebuah lembaga yang dituntut untuk memiliki optimisme dan kemampuan untuk 

melakukan pengawasan terhadap kegiatan dunia usaha, KPPU seharusnya didukung oleh 

kelengkapan kelembagaan secara institusional dan keorganisasian. Eksistesi KPPU sebagai 

sebuah lembaga Negara yang menjalankan ketentuan UU seharusnya diikuti pula dengan 

pemahaman yang komprehensif menyangkut aspek kelembagaan dan fungsi yang mengikuti 

aspek kelembagaan tersebut. 

Dalam studi ini, penulis akan mencoba mengeksplorasi lebih jauh mengenai eksistensi KPPU 

sebagai sebuah lembaga Negara yang menjalankan sejumlah fungsi yang dimilikinya dengan 

menggunakan sejumlah data dari sumber yang relevan untuk menjelaskan beberapa hal yang 

berkaitan dengan pokok pembahasan dari studi ini. 

Dari kesimpulan yang diperoleh dapat diketahui bahwa keberadaan KPPU sebagai lembaga 

yang menjalankan beberapa fungsi dalam UU No 5 Tahun 1999 memiliki kedudukan yang 

signifikan dalam system ketatanegaraan Republik Indonesia, terutama dalam hal pencapaian 

tujuan penyelenggaraan pemerintahan yaitu mendorong pembangunan perekonomian nasional 

dengan meningkatkan efisiensi perekonomian nasional melalui penerapan prinsip-prinsip 

persaingan usaha yang sehat dalam kegiatan usaha. 

I.  Pendahuluan

1.  Latar Belakang

Era transisi menuju demokrasi yang terjadi di Indonesia semenjak tahun 1998 telah membawa 

berbagai perubahan yang signifikan dalam kehidupan ketatanegaraan Republik Indonesia. 

Terdapat banyak capaian yang telah dihasilkan oleh proses transisi tersebut dan akan masih 

terus berlangsung sampai dengan terkonsolidasikannya demokrasi dengan baik.
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Salah satu perubahan yang penting yang dihasilkan dari proses tersebut adalah terjadinya 

pergeseran pola penyelenggaraan kekuasaan negara dari ”executive heavy”  menjadi ”legislative 

heavy”  serta pembentukan lembaga-lembaga negara baru yang bersifat khusus di luar lembaga-

lembaga negara utama.

Reformasi ketatanegaraan Indonesia yang berlangsung tersebut secara umum dapat dilihat 

sebagai suatu bentuk koreksi terhadap praktek penyelengaraan kekuasaan negara yang 

berlangsung pada periode sebelumnya serta sekaligus sebagai bentuk upaya untuk lebih 

mendorong terwujudnya cita-cita demokrasi, keadilan dan penyelenggaraan pemerintahan 

yang bertanggung jawab. 

Pembentukan lembaga-lembaga negara khusus (auxiliary state’s organ) di luar lembaga-lembaga 

negara utama (main state organ) pada proses transisi menuju demokrasi tersebut merupakan 

bagian dari demokratisasi kelembagaan lembaga negara dan upaya positif bagi 

penyelenggaraan kekuasaan pemerintahan yang lebih baik melalui peranan-peranan tertentu 

yang dijalankan oleh lembaga-lembaga negara khusus tersebut berdasarkan peraturan 

perundang-undangan yang mengaturnya. Kontribusi positif yang diharapkan dari keberadaan 

lembaga-lembaga negara khusus ini bagi perkembangan demokrasi di Indonesia merupakan 

indikasi telah berjalan dengan baiknya proses transisi demokrasi menuju konsolidasi 

demokrasi. 

Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan 

Usaha Tidak Sehat pada awalnya disusun sebagai upaya untuk mengoreksi kegiatan usaha dari 

sekelompok pelaku usaha yang menguasai pasar atas dasar posisi dominan yang dimilikinya. 

Dengan posisinya tersebut mereka menggunakan kekuatannya untuk berbagai macam 

kepentingan yang menguntungkan sekelompok pelaku usaha tersebut. 

Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) yang dibentuk sebagai lembaga yang melakukan 

pengawasan terhadap pelaksanaan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 bertujuan untuk 

menjaga iklim usaha yang kondusif dengan memberikan kesempatan yang sama bagi setiap 

pelaku usaha untuk dapat memasuki pasar serta, mengatasi dan  mencegah terjadinya praktik 

monopoli dan persaingan usaha tidak sehat serta lebih jauh ikut mendorong efisiensi dan 

efektivitas dalam kegiatan usaha. 

Seiring dengan perkembangan pelaksanaan perannya seperti yang dimanatkan oleh Undang-

undang Nomor 5 Tahun 1999 dan semenjak pembentukan KPPU melalui Keputusan Presiden 

Nomor 75 Tahun 1999, sudah cukup banyak hasil dan kontribusi positif yang telah diberikan 

oleh KPPU dalam upaya peningkatan efisiensi perekonomian nasional sebagai upaya untuk 

meningkatkan kesejahteraan rakyat. Namun di sisi lain masih terdapat berbagai kendala yang 

dihadapi oleh KPPU yang kemudian mengakibatkan belum optimalnya pelaksanaan tugas dan 

fungsi yang dimiliki oleh KPPU. 

Salah satu kendala tersebut adalah seputar permasalahan status kelembagaan KPPU yang di 

dalamnya menyangkut permasalahan kedudukan Komisi sebagai lembaga negara serta status 

kesekretariatan KPPU sebagai pembantu pelaksanaan tugas Komisi. Permasalahan di tingkat 

kelembagaan dari KPPU adalah masih terdapatnya perbedaan penafsiran mengenai KPPU 

sebagai lembaga negara dan permasalahan status kelembagaan sekretariat KPPU yang meliputi 

s i s t e m  k e l e m b a g a a n  s e k r e t a r i a t  K P P U .  
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Berbagai diskusi dan pembahasan mengenai permasalahan ini hingga saat ini masih terus 

berlangsung guna mencari format yang lebih ideal bagi kelembagaan KPPU. 

Studi ini lebih lanjut akan mencoba meninjau kedudukan KPPU sebagai lembaga negara dalam 

sistem ketatanegaraan Republik Indonesia dengan titik fokus pembahasan seputar 

permasalahan kelembagaan KPPU. Hasil studi ini diharapkan dapat menjadi  bahan analisis 

perbandingan sekaligus menambah referensi bagi pembahasan mengenai kelembagaan KPPU. 

2.  Perumusan Masalah

Bagaimanakah kedudukan KPPU sebagai sebuah lembaga negara khusus (auxiliary state’s organ) 

dalam sistem ketatanegaraan Republik Indonesia? 

3.  Tujuan Studi

Berdasarkan latar belakang studi sebagaimana telah dikemukakan terdahulu, studi mengenai 

kedudukan lembaga negara khusus (auxiliary state’s organ) dalam konfigurasi ketatanegaraan 

modern Indonesia dengan studi kasus mengenai kedudukan KPPU dalam sistem 

ketatanegaraan Indonesia bertujuan untuk:

a. Mengkaji kedudukan KPPU sebagai lembaga negara dalam sistem ketatanegaraan 

Indonesia dengan fokus bahasan mengenai permasalahan kelembagaan KPPU.

b. Studi ini diharapkan dapat menjadi bahan analisis perbandingan terhadap pembahasan 

mengenai status kelembagaan KPPU yang saat ini masih berlangsung. 

4.  Sistematika Penulisan

Diawali dengan bab pertama yaitu bab pendahuluan. Pada bab ini dibahas mengenai pemaparan 

secara umum mengenai latar belakang dibentuknya KPPU sebagai lembaga yang mengawasi 

pelaksanaan Undang-undang Nomor 5 tahun 1999 dan secara ringkas mengenai permasalahan 

kelembagaan KPPU. Diteruskan dengan bab kedua mengenai kajian teoritis kontemporer 

mengenai kelembagaan lembaga negara dengan secara spesifik meninjau lembaga-lembaga 

negara sebelum dan sesudah amandemen UUD 1945.

Selanjutnya diikuti bab tiga yang mendiskripsikan tentang kedudukan KPPU dalam sistem 

ketatanegaraan Indonesia yang meliputi pembahasan mengenai latar belakang dibentuknya 

KPPU, peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai aspek kelembagaan KPPU 

dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 serta Keppres Nomor 75 Tahun 1999, format 

peraturan perundang-undangan mengenai usulan perubahan Keppres Nomor 75 Tahun 1999 

serta pembahasan mengenai kedudukan KPPU dalam sistem ketatanegaraan Republik 

Indonesia.

Akhirnya studi ini ditutup dengan bab keempat yakni bab pamungkas yang berisi kesimpulan 

dan rekomendasi atau saran yang ditawarkan sebagai bahan perbandingan bagi diskusi atau 

pembahasan mengenai aspek kelembagaan KPPU. 
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5.  Metode Penelitian

1. Jenis Data

Data yang akan dikumpulkan dalam studi ini adalah data sekunder karena penelitian ini 

merupakan penelitian hukum yang bersifat normatif. Data sekunder tersebut diperoleh dari 

bahan-bahan hukum yang dikelompokan atas:

a. Bahan hukum primer, merupakan bahan-bahan ilmu hukum yang bersifat mengikat 

yaitu:

1. UUD 1945

2. Ketetapan MPR

3. Peraturan Perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan obyek 

penelitian.

b. Bahan hukum sekunder, merupakan bahan-bahan ilmu hukum yang memberikan 

penjelasan lebih lanjut terhadap bahan-bahan hukum primer yang meliputi:

1. buku-buku

2. jurnal, makalah, dan sebagainya

2. Cara memperoleh data

Untuk memperoleh data dalam studi ini dilakukan dengan cara studi literatur yaitu 

mengumpulkan bahan-bahan yang berkaitan dengan obyek penelitian.

3. Pengolahan dan analisis data

Semua data yang telah dihimpun kemudian dikumpulkan, diseleksi dan diklasifikasikan secara 

sistematis, logis dan yuridis. Studi ini meupakan studi hukum normatif yang bersifat deskriptif 

eksplanatif, maka data dianalisis secara kualitatif.

II. Tinjauan Umum Mengenai Lembaga Negara

1.   Konsepsi Mengenai Lembaga Negara

Keberadaan lembaga-lembaga negara dalam sejarah perkembangan negara modern tidak dapat 

dipisahkan dari pelaksanaan kekuasaan dalam suatu negara karena lembaga-lembaga negara 

dibentuk sebagai upaya untuk menjalankan kekuasaan itu sendiri. Berdasarkan teori-teori 

klasik mengenai negara setidaknya terdapat beberapa fungsi negara yang penting seperti 

membuat kebijakan peraturan perundang-undangan (fungsi legislatif), fungsi melaksanakan 

peraturan atau fungsi penyelenggaraan pemerintahan (fungsi eksekutif), dan fungsi mengadili 

(fungsi yudikatif). Dalam suatu negara, ketiga fungsi utama tersebut diwujudkan dalam fungsi 

dari lembaga-lembaga negara seperti Presiden atau raja atau perdana menteri untuk kekuasaan 

eksekutif, parlemen atau lembaga perwakilan rakyat untuk kekuasaan legislatif, mahkamah 

agung atau supreme court untuk kekuasaan yudikatif. 
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Pengertian lembaga negara atau organ negara secara mendalam diuraikan oleh Hans Kelsen  

dalam bukunya General Theory of Law and State, dalam pandangannya, Hans Kelsen 

menguraikan bahwa ”Whoever fulfills a function determined by the legal order is an organ”. Siapa saja 

yang menjalankan suatu fungsi yang ditentukan oleh suatu tata-hukum (legal order) adalah 

suatu organ. Organ negara itu tidak selalu berbentuk organik, lebih luas lagi, setiap jabatan 

yang ditentukan oleh hukum dapat pula disebut organ, asalkan fungsi-fungsinya itu bersifat 

menciptakan norma (normcreating) dan/atau bersifat menjalankan norma (normapplying). 

”These functions, be they of a norm-applying character, are all ultimately aimed at the execution of a legal 

sanction”.

Teori klasik yang sering dipakai untuk menjelaskan mengenai kedudukan dan pola hubungan 

dari masing-masing lembaga negara dicetuskan oleh Montesquieu, meskipun konsep 

pemisahan kekuasaan seperti yang dikemukakan oleh  Montesquieu tersebut untuk kondisi saat 

ini tidak dapat diterapkan secara konsekuen. Akan tetapi teori tersebut tetap dianggap sebagai 

landasan teoritis yang cukup memadai untuk menjelaskan teori yang berkembang selanjutnya 

mengenai pola penyelenggaraan kekuasaan atau sistem pemerintahan di negara modern. 

Pengaturan mengenai kelembagaan dan sistem pemerintahan dalam suatu negara dituangkan 

dalam konstitusi dari negara yang bersangkutan. Pengaturan tersebut biasanya didasarkan atas 

kebutuhan dalam penyelenggaraan pemerintahan negara dan sejarah ketatanegaraan di negara 

yang bersangkutan. Pada bagian selanjutnya akan dipaparkan pengaturan mengenai 

kelembagaan dari lembaga-lembaga negara dalam konstitusi yang berlaku di Republik 

Indonesia.  

2.  Lembaga Negara Menurut UUD 1945 Sebelum Amandemen

Sebelum diadakannya amandemen terhadap UUD 1945 pada tahun 1999, terdapat tiga macam 

konstitusi yang pernah berlaku di Indonesia dalam periode waktu yang berbeda yaitu Undang-

Undang Dasar 1945, Konstitusi RIS 1949, UUDS 1950. Pada setiap konstitusi tersebut 

terdapat beberapa istilah yang mendefenisikan lembaga-lembaga negara yang disusun untuk 

menjalankan fungsi kekuasaan negara. Pada bagian ini pengaturan mengenai lembaga-lembaga 

negara dari masing-masing konstitusi tersebut tidak akan dibahas secara spesifik, akan tetapi 

hanya akan menyoroti mengenai pengaturan kelembagaan lembaga-lembaga negara dalam 

UUD 1945 (UUD yang diresmikan dalam sidang PPKI pada tangal 18 Agustus 1945, 

selanjutnya dalam tulisan ini disebut dengan UUD 1945 asli). Pokok pembahasan mengenai hal 

ini semata-mata didasarkan kepada adanya kesamaan sistem pemerintahan dan corak 

kelembagaan dari kedua jenis konstitusi tersebut sehingga kemudian akan memperjelas 

perbandingan pengaturan dari masing-masing konstitusi.

Dalam naskah UUD 1945 asli tidak terdapat istilah mengenai lembaga negara, istilah lembaga 

negara baru ditemui dalam Ketetapan MPRS No. XX/MPRS/1966 tentang Tata Urutan 

Perundang-undangan Republik Indonesia. Dalam lampiran Ketetapan MPRS tersebut

1. Hans Kelsen, General Theory of Law and State, (New York: Russell and Russell, 1961, hal 192, dalam Jimly Asshiddqie, Hubungan 

Antarlembaga Negara dalam Perspektif UUD 1945, Makalah dalam Seminar Nasional “Tinjauan Hubungan Kelembagaan Negara 

Menurut Konstitusi, LAN, Jakarta 2006 hlm 6.

2. Ibid.

1
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disebutkan mengenai skema susunan kekuasaan negara RI yang menempatkan MPR sebagai 

lembaga negara tertinggi di bawah UUD 1945 dan Presiden, DPR, BPK, DPA, dan MA sebagai 

lembaga negara tinggi di bawah MPR. Konsepsi mengenai lembaga negara tertinggi dan 

lembaga negara tinggi ini baru kemudian ditemui dengan jelas dalam Ketetapan MPR Nomor 

III/MPR/1978 tentang Kedudukan dan Hubungan Tata Kerja Lembaga Tertinggi Negara 

dengan/antarlembaga Tinggi Negara. Dalam Ketetapan MPR ini dijelaskan mengenai 

pembagian lembaga negara menjadi dua kategori yaitu lembaga tertinggi negara dan lembaga 

tinggi negara. Lembaga tertinggi negara berdasarkan Ketetapan ini adalah MPR, sedangkan 

lembaga tinggi negara disesuaikan dengan urutan yang terdapat dalam UUD 1945 terdiri dari 

lima lembaga, yaitu Presiden, Dewan Pertimbangan Agung (DPA), Dewan Perwakilan Rakyat 

(DPR), Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan Mahkamah Agung (MA).

3.  Lembaga Negara Menurut UUD 1945 Sesudah Amandemen

Pasca amandemen UUD 1945 sama sekali tidak terdapat ketentuan hukum yang mengatur 

tentang definisi ”lembaga negara” sehingga banyak pemikir hukum Indonesia melakukan 

penafsiran sendiri-sendiri dalam mendefinisikan dan mengklasifikasikan konsep lembaga 

negara. 

Dalam UUD 1945 hasil amandemen dikenal dua istilah untuk menidentifikasikan organ-organ 

penyelenggara negara, yakni istilah ”badan” dan ”organ”. Namun perbedaan penyebutan kedua 

istilah tersebut pada dasarnya tidak mengurangi esensi adanya organisasi yang melaksanakan 

fungsi penyelenggaraan negara dan pemerintahan. 

Prof. Sri Soemantri menafsirkan lembaga negara berdasarkan hasil amandemen adalah BPK, 

DPR, DPD, MPR, Presiden dan Wakil Presiden, Mahkamah Konstitusi (MK), Mahkamah 

Agung (MA), Komisi Yudisial (KY). Pendapat ini didasarkan pemikiran sistem kelembagaan 

lembaga negara didasarkan pemikiran sistem kelembagaan lembaga negara berdasarkan hasil 

amandemen UUD 1945 dibagi menjadi tiga badan/fungsi. Pertama dalam bidang perundang-

undangan. Kedua, berkaitan dengan pengawasan. Ketiga, berkaitan dengan pengangkatan 

hakim agung.

Konsepsi mengenai lembaga negara secara tegas memang belum dijelaskan dalam peraturan 

tertulis di Indonesia, namun putusan MK dalam Perkara Nomor 005/PUU-I/2003 tentang 

perkara permohonan pengujian UU No 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran terhadap UUD 1945 

yang diajukan oleh Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) dapat dijadikan sebagai bahan referensi 

mengenai lembaga negara di Indonesia. Dalam perkara tersebut hakim MK menjelaskan dalam 

pertimbangannya bahwa terdapat dua pembedaan makna yang signifikan dari penyebutan 

lembaga negara dengan menggunakan huruf kecil dan huruf kapital pada L dan N. Yang 

dimaksud ”Lembaga Negara” tidak sama dengan ”lembaga negara” (dengan huruf kecil) tidak 

berarti memberikan status ”Lembaga Negara” pada lembaga yang bersangkutan. 

3. Lihat UUD 1945 pasca amandemen Pasal 23E, 23F, dan 23G tentang Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

4. Lihat UUD 1945 pasca amandemen Pasal 24C ayat (1) mengenai salah satu kewenangan MK untuk memeriksa dan memutus sengketa 

antar “lembaga negara” yang kewenangannya diberikan oleh UUD 1945. 

5. KRHN MK RI, Lembaga Negara dan Sengketa Kewenangan Antarlembaga Negara, KRHN dan MK RI, Jakarta, 2005,hlm 36.

3 4
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Hal tersebut dalam pertimbangan MK semata-mata dalam melaksanakan fungsi dan 

kewenangannya KPI mendapatkan sumber dana dari negara melalui mekanisme yang berlaku, 

yaitu Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Dalam penjelasan selanjutnya MK 

menjelaskan kelahiran institusi-institusi demokratis dan ‘lembaga-lembaga negara’ dalam 

berbagai bentuk diantaranya yang paling banyak di Indonesia adalah dalam bentuk komisi-

komisi. Dalam pertimbangan MK disebutkan bahwa:

”Komisi Independen yang lahir ini memang merupakan sebuah konsekuensi logis dari sebuah 

negara demokrasi modern yang ingin secara lebih sempurna menjalankan prinsip check and 

balances untuk kepentingan yang lebih besar”.

Jika merujuk kepada peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai lembaga-

lembaga negara yang ada dan sudah eksis hingga saat ini terdapat tiga jenis aturan yang 

melatari pendelegasian kewenangan kepada lembaga-lembaga negara, yakni melalui UUD 

1945, Undang-undang dan Keputusan Presiden. Dengan demikian dapat ditafsirkan bahwa 

terdapat dua jenis lembaga negara, yaitu (1) lembaga negara yang kewenangannya diberikan 

oleh UUD 1945 dan (2) lembaga negara yang kewenangannya berdasarkan peraturan lain 

selain UUD 1945. Secara umum pembedaan lembaga negara berdasarkan peraturan yang 

menjadi dasar pembentukannya sebetulnya tidak bertentangan defenisi konseptual dari 

keberadaan alat-alat kelengkapan negara, asalkan lembaga-lembaga tersebut memang 

membentuk satu kesatuan proses dalam menjalankan fungsi pemerintahan negara.

Salah satu fenomena yang cukup menarik dalam perkembangan hukum ketatanegaraan modern 

adalah berkaitan dengan kemunculan lembaga-lembaga negara khusus (auxiliary state’s organ) 

yang sering disebut dengan komisi-komisi negara dengan dasar pelaksanaan tugasnya mengacu 

kepada peraturan perundang-undangan yang mengaturnya. Keberadaan lembaga-lembaga 

negara khusus ini pada dasarnya merupakan suatu kewajaran atau bahkan dapat dikatakan 

keharusan mengingat semakin tingginya ekspektasi publik akan penyelenggaraan 

pemerintahan yang lebih baik dan terimplementasinya nilai-nilai demokrasi yang dalam 

kenyataannya selama ini tidak dapat dijalankan dengan baik oleh lembaga-lembaga negara yang 

ada. 

Di beberapa negara maju, pelaksanaan demokrasi dan seiring dengan perkembangan masalah-

masalah yang muncul, tidak cukup hanya dengan mengandalkan cabang-cabang kekuasaan 

yang diperkenalkan oleh Montesquieu. Cabang-cabang kekuasaan itu dipandang tidak mampu 

dan tidak efektif lagi untuk menyelesaikan masalah yang ada. Bahkan justru cabang-cabang 

kekuasaan itulah yang menjadi masalah utama pemerintahan berjalan tidak demokratis. Di 

Amerika Serikat tercatat tidak kurang dari 30 badan-badan khusus yang independen seperti 

The Federal Communications Commisison (FCC), Civil Aeronatics Board (CAB), Securities and 

Exchange Commission (SEC), Federal Trade Commision (FTC) dan sebagainya. 

6. Putusan Mahkamah Konstitusi Perkara No. 005/PUU-I/2003 tentang permohonan pengujian UU No. 32 Tahun 2002 tentang 

Penyiaran terhadap UUD 1945 hal 3-4.

7. Ibid.

8. Ibid.

9. KRHN MK RI, Lembaga Negara….ibid, hlm 38.
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Bahkan di Inggris keberadaan badan-badan khusus sudah mulai dibentuk oleh parlemen untuk 

menangani masalah-masalah sosial yang ditimbulkan oleh revolusi industri pada abad ke 18 dan 

19 seperti The Health and Safety Commission The Office of Fair Treading sebagai badan yang 

membuat peraturan, The Countryside Commission yang berfungsi sebagai badan  penasehat, The 

Commission for Racial Equality yang bertugas menyelesaikan perselisihan dan lain sebagainya.

Dalam kasus Indonesia, terdapat beberapa hal yang melatarbelakangi lembaga-lembaga 

Negara baru yang independen diantaranya;

1. Tiadanya kredibilitas lembaga-lembaga yang telah ada akibat asumsi (dan bukti) 

mengenai korupsi yang sistemik dan mengakar dan sulit untuk diberantas;

2. Tidak independennya lembaga-lembaga negara yang ada karena satu atau lain halnya 

tunduk di bawah pengaruh satu kekuasaan negara atau kekuasaan lain;

3. Ketidakmampuan lembaga-lembaga negara yang telah ada untuk melakukan tugas-

tugas yang urgen dilakukan dalam masa transisi demokrasi karena persoalan 

birokrasi dan KKN;

4. Pengaruh global, dengan pembentukan yang dinamakan auxiliary state’s organ atau 

watchdog institutions di banyak negara yang berada dalam situasi transisi menuju 

demokrasi telah menjadi suatu kebutuhan atau bahkan keharusan sebagai alternatif 

dari lembaga-lembaga yang ada yang mungkin menjadi bagian dari sistem yang harus 

direformasi; dan

5. Tekanan lembaga-lembaga internasional, tidak hanya sebagai prasyarat untuk 

memasuki pasar global, tapi juga untuk membuat demokrasi sebagai satu-satunya 

jalan bagi negara-negara yang asalnya berada di bawah kekuasaan yang otoriter.  

III. Kedudukan KPPU dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia

1.    Latar Belakang Pembentukan KPPU

UU Nomor 5 Tahun 1999 merupakan Undang-Undang yang pertama disusun di era reformasi 

serta sekaligus disebut juga sebagai UU yang pertama kali lahir dari inisiatif DPR. Pada awal 

proses penyusunannya, UU ini diharapkan dapat menjadi solusi atas berbagai permasalahan 

dalam dunia usaha selama pemerintahan Orde Baru yang sarat dengan praktek monopoli yang 

diciptakan oleh pemerintah bagi segelintir pelaku usaha tertentu yang memiliki kedekatan 

dengan penguasa.

Di masa Orde Baru pernah diterapkan suatu kebijakan ekonomi yang dikenal dengan kebijakan 

substitusi impor, yaitu sebuah kebijakan yang memberikan perlindungan khusus, kemudahan 

dan fasilitas kepada segelintir pelaku usaha dari persaingan internasional. Secara idealistis 

tujuan dari kebijakan ini dinilai cukup tepat sebagai penggerak bagi tumbuhnya industri kecil

10. KRHn MK RI, Lembaga Negara…Ibid hlm 54.

11. Ibid, hlm 59-60.
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lainnya dalam proses tickle down effect. Namun yang kemudian terjadi justru pemusatan ekonomi 

kepada sekelompok pengusaha yang diberi kemudahan tersebut. Keterpurukan ekonomi yang 

ditimbulkan oleh kebijakan ini mencapai puncaknya pada masa krisis ekonomi yang melanda 

Indonesia pada tahun 1998. Tuntutan untuk menyusun sebuah UU anti monopoli yang dinilai 

sebagai solusi dari permasalahan perekonomian sedang yang dihadapi Indonesia pada waktu 

tersebut.

Secara eksternal tekanan dari International Monetary Fund (IMF) terhadap Indonesia agar 

menyusun UU Anti Monopoli sering pula disebut sebagai salah satu syarat untuk memperoleh 

pinjaman asing juga sering disebutkan sebagai alasan dari lahirnya UU Nomor 5 Tahun 1999. 

Keterlambatan pencairan dana dari IMF pada waktu itu akan berdampak serius bagi 

perekonomian dan investasi asing yang akan berinvestasi di Indonesia, hal ini tentunya lebih 

jauh akan menimbulkan kemerosotan perekonomian nasional. Dalam penjelasan umum UU 

Nomor 5 Tahun 1999 disebutkan bahwa kecenderungan globalisasi perekonomian serta 

dinamika dan perkembangan usaha swasta sejak awal 1990-an dianggap sebagai tantangan dan 

persoalan dalam perkembangan pembangunan nasional.     

Terdapat beberapa ketentuan dalam UU Nomor 5 Tahun 1999 yang mengadopsi beberapa 

ketentuan dalam hukum persaingan negara barat misalnya berkaitan dengan ketentuan 

monopoli yang dilarang dalam UU Nomor 5 Tahun 1999, tidak didasarkan kepada struktur 

pasar akan tetapi didasarkan kepada perilaku dari pelaku usaha yang melakukan praktek 

monopoli seperti halnya yang juga terdapat dalam Hukum Anti Monopoli di beberapa negara 

lain. Begitu juga halnya dengan beberapa jenis perjanjian yang dilarang dalam UU Nomor 5 

Tahun 1999 seperti Oligopoli, Penetapan Harga, Pembagian wilayah, Pemboikotan, Kartel, 

Trust, Oligopsoni, Integrasi Vertikal, perjanjian tertutup, perjanjian dengan pihak asing yang 

memuat ketentuan yang mengakibatkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat dan praktek 

monopoli yang memiliki persamaan dengan ketentuan hukum persaingan usaha seperti dalam 

UNCTAD Model Law of Competition.

Dalam UU ini juga ditentukan untuk dibentuk sebuah Komisi yang bertujuan untuk 

menegakan hukum persaingan atau mengawasi pelaksanaan UU ini yang disebut dengan 

Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) seperti halnya United States Federal Trade 

Commision (US FTC) di Amerika Serikat atau Bundeskartelamt di Jerman.

Berdasarkan pemaparan tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa pembentukan KPPU melalui 

Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 yang kemudian ditetapkan berdasarkan Keputusan 

Presiden Nomor 75 Tahun 1999 tidak dapat dilepaskan dari konteks realitas nasional yang 

membutuhkan akan adanya sebuah lembaga yang menjalankan fungsi pengawasan terhadap 

kegiatan usaha yang memiliki kecenderungan untuk melanggar prinsip-prinsip persaingan 

usaha yang sehat. Secara eksternal faktor tekanan internasional terhadap Indonesia agar 

menerapkan hukum anti monopoli guna menjamin iklim usaha yang kondusif juga ikut 

mendorong lahirnya Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999. 

12. UNCTAD Model Law Competition Articl 3 Restrictive or Arrangement.
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2.    Pengaturan Aspek Kelembagaan KPPU dalam Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 

dan Keputusan Presiden Nomor 75 Tahun 1999

Pengaturan mengenai KPPU dalam peraturan perundang-undangan Indonesia terdapat dalam 

beberapa peraturan perundang-undangan yaitu Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang 

Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, Keppres Nomor 75 Tahun 

1999 tentang Komisi Pengawas Persaingan Usaha dan Peraturan Mahkamah Agung Republik 

Indonesia Nomor 3 tahun 2005 tentang Tata Cara Pengajuan Upaya Hukum Terhadap Putusan 

KPPU. Pada bagian ini akan dibahas akan dibahas lebih jauh mengenai aspek kelembagaan 

KPPU dalam peraturan perundang-undangan tersebut khususnya dalam Pasal 30 sampai 

dengan Pasal 37 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 dan beberapa pasal dalam Keppres 

Nomor 75 Tahun 1999. 

Mengenai aspek kelembagaan, pada Pasal 30 ayat (2) Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 

ditentukan bahwa ”Komisi adalah suatu lembaga independen yang terlepas dari pengaruh dan 

kekuasaan pemerintah serta pihak lain”, kemudian dalam ayat (3) disebutkan bahwa Komisi 

bertanggung jawab kepada Presiden. Berkaitan dengan hal yang sama, dalam Pasal 1 ayat (2) 

Keppres Nomor 75 Tahun 1999 disebutkan bahwa Komisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

merupakan lembaga non struktural yang terlepas dari pengaruh dan kekuasaan pemerintah 

serta pihak lain. 

Berdasarkan beberapa ketentuan mengenai aspek kelembagaan KPPU tersebut, dapat 

dikemukakan analisis yang dapat dikemukakan untuk melakukan penafsiran mengenai aspek 

kelembagaan KPPU. Meskipun dalam sejumlah ketentuan tentang kelembagaan KPPU 

tersebut tidak disebutkan secara khusus mengenai status kelembagaan dari KPPU sebagai 

sebuah lembaga negara, namun dapat dijelaskan bahwa secara esensi KPPU merupakan sebuah 

lembaga negara yang mempunyai kedudukan yang sama dengan lembaga-lembaga negara 

lainnya dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. 

Dalam perspektif hukum ketatanegaraan, khususnya yang berkaitan dengan konsepsi lembaga 

negara seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, bahwa tidak disebutkannya secara eksplisit 

mengenai kedudukan KPPU sebagai lembaga negara, bukan berarti KPPU tidak dapat 

digolongkan sebagai suatu lembaga negara mengingat dasar pembentukanya yang didasarkan 

kepada Undang-undang sebagai penjabaran lebih lanjut dari UUD 1945 sehingga merupakan 

dasar hukum yang kokoh. 

Secara umum fungsi pengawasan terhadap pelaksanaan UU Nomor 5 Tahun 1999 seperti yang 

diamanatkan oleh UU, KPPU dilengkapi dengan tugas dan wewenang untuk melakukan 

penilaian terhadap perjanjian dan/atau kegiatan yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek 

monopoli dan persaingan usaha tidak sehat serta mengambil tindakan berdasarkan 

kewenangan yang dimilikinya. Dari fungsi yang dimiliki oleh KPPU tersebut dapat 

disimpulkan bahwa KPPU merupakan suatu organ atau lembaga negara yang menjalankan 

fungsi menciptakan norma (normcreating) dan/atau bersifat menjalankan norma (normapplying) 

dimana kedua fungsi ini merupakan ciri dari sebuah lembaga dapat disebut sebagai sebuah 

lembaga negara serta pejabat yang menjalankan fungsi tersebut disebut dengan pejabat negara.
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Apabila dibandingkan pengaturan mengenai penyebutan istilah lembaga negara bagi KPPU 

dalam Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 dengan pengaturan beberapa peraturan 

perundang-undangan lainnya mengenai komisi negara, terdapat perbedaan yang cukup 

mencolok. Hal ini dapat dilihat dalam Undang-undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang 

Penyiaran yang menyebutkan secara eksplisit kedudukan KPI sebagai lembaga negara ataupun 

UU No 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi  yang juga 

menyebutkan secara tegas mengenai kedudukan KPK sebagai lembaga negara. Begitu juga 

halnya dengan status kenggotaan pimpinan KPK yang ditentukan sebagai pejabat negara 

seperti halnya disebutkan dalam Pasal 21 UU No. 30/2002. Perbedaan penyebutan secara 

eksplisit antara lembaga negara dalam Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 dengan 

peraturan perundang-undangan yang lain mengenai masalah yang sama tersebut ternyata 

lebih berpengaruh kepada kedudukan sekretariat KPPU, pembiayaan kegiatan KPPU serta 

kedudukan lembaga diantara lembaga-lembaga negara yang lainnya sebagimana yang 

dirasakan oleh KPPU selama ini. 

Salah satu alasan dari pembentukan suatu peraturan perundang-undangan juga dilihat dari 

latar belakang sosiohistoris yang berkembang ketika peraturan perundang-undangan itu 

disusun, latar belakang kondisi sosiohistoris ini menjadi latar belakang yang cukup penting 

untuk diperhatikan dalam meninjau lebih lanjut materi dari suatu peraturan perundang-

undangan. Dalam hal penyusunan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 kemudian 

mengamanahi lahirnya juga mesti dilihat dalam perspektif ini. 

Pada saat UU Nomor 5 Tahun 1999 disusun terminologi lembaga negara diluar organ negara 

utama atau komisi negara memang belum begitu populer karena pada waktu tersebut dalam 

perspektif hukum tata negara masih dapat disebut sebagai saat-saat awal dari proses transisi 

demokrasi dan terminologi lembaga negara diluar lembaga negara utama atau komisi negara 

baru mulai populer pada waktu proses amandemen UUD 1945 berlangsung, sehingga dapat 

dimaklumi bahwa tidak terdapatnya terminologi KPPU sebagai lembaga negara merupakan hal 

yang wajar. Namun secara substansi kelembagaan, KPPU merupakan suatu lembaga negara 

karena berdasarkan dasar hukum pembentukan dan kewenangan yang dimilikinya maka KPPU 

merupakan sebuah lembaga negara .  

Implikasi lain dari tidak dicantumkannya secara eksplisit KPPU sebagai lembaga negara dalam 

Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 juga berpengaruh kepada status keanggotaan anggota 

Komisi KPPU yang tidak disebutkan dengan tegas dalam Undang-undang Nomor 5/1999 

sebagai pejabat negara. 

13. UU Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran Pasal 1 Angka 13: “Komisi Penyiaran Indonesia adalah lembaga negara yang bersifat 

independen yang ada di pusat dan di daerah yang tugas dan wewenangnya diatur dalam Undang-undang ini sebagai wujud peran 

serta masyarakat di bidang penyiaran”. Mengenai hal yang sama juga ditemui dalam Pasal 7 Ayat (2) UU Penyiaran mengatur: “KPI 

sebagai lembaga negara yang bersifat independen mengatur hal-hal mengenai penyiaran”

14. UU No 30/2002 Pasal 3 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi disebutkan bahwa “Komisi Pemberantasan Korupsi 

adalah lembaga negara yang dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya bersifat independen dan bebas dari pengaruh kekuasaan 

manapun”.

15. UU No 20 Tahun 2002 Pasal 21 ayat (3) ”Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a 

adalah pejabat negara”.

13
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Secara logika hukum status dari pelaksana organ negara adalah mengikuti kedudukan 

kelembagaannya. Seperti yang telah dijelaskan terdahulu bahwa KPPU merupakan suatu 

lembaga negara, maka status keanggotaan anggota Komisi KPPU adalah sebagai pejabat 

lembaga negara atau pejabat negara.    

Berkaitan dengan sifat Komisi yang selama ini juga sering menimbulkan perbedaan penafsiran 

apabila dilihat dari ketentuan Pasal 30 ayat (2) yang menyebutkan bahwa Komisi adalah suatu 

lembaga independen yang terlepas dari pengaruh dan kekuasaan Pemerintah serta pihak lain, 

namun pada ayat (3) pasal yang bersangkutan menyebutkan bahwa Komisi bertanggung jawab 

kepada Presiden, apabila dilihat secara sekilas memang ketentuan ini dapat menimbulkan 

penafsiran akan ketidakkonsistenan pengaturan dalam Pasal ini namun harus dipahami bahwa 

independensi Komisi dalam hal ini adalah dalam hal pelaksanaan tugasnya sebagaimana yang 

diamanatkan oleh Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 yang tidak dapat dicampurtangani 

oleh lembaga atau kekuasaan manapun guna menjamin obyektifitas pelaksanaan tugasnya 

sedangkan kedudukannya adalah sebagaimana halnya sebuah lembaga negara yang 

menjalankan fungsi penyelenggaraan kekuasaan pemerintahan. Ketentuan Pasal 30 ayat (3) 

juga perlu dipahami bahwa pola pertanggungjawaban Komisi kepada Presiden adalah dalam 

kapasitas Presiden sebagai kepala negara.   

Sekretariat Komisi merupakan penunjang kelancaran pelaksanaan tugas dan wewenang yang 

dimiliki oleh Komisi yang secara hierarkis berkedudukan di bawah Komisi serta 

bertanggungjawab kepada Komisi. Pengaturan mengenai sekretariat komisi ini diatur dalam  

Keputusan KPPU Nomor 41/KEP/KPPU/VI/2003 tentang Sekretariat KPPU. Keputusan 

KPPU ini merupakan penjabaran lebih lanjut dari UU Nomor 5 Tahun 1999 dan Keppres 

Nomor 75 Tahun 1999 tentang KPPU. 

Dalam perkembangan dan dinamika kelembagaan KPPU setelah hampir delapan tahun sejak 

Keppres tersebut ditetapkan dan berdasarkan evaluasi yang selama ini dilakukan oleh KPPU, 

menyangkut efektifitas pelaksanaan tugas dan kewenangannya berdasarkan Undang-undang 

Nomor 5 Tahun 1999 serta tantangan perkembangan dunia usaha yang semakin pesat dan juga 

beresiko tinggi bagi berkembangnya praktek monopoli dan persaingan usaha yang tidak sehat, 

maka dipandang perlu untuk mengadakan perubahan terhadap Keppres tersebut. 

Berkaitan dengan status kelembagaan sekretariat KPPU hingga saat ini masih terdapat 

sejumlah permasalahan yang masih dirasakan sebagai penyebab dari belum optimalnya kinerja 

sekretariat KPPU. Permasalahan ini berawal dari perdebatan mengenai istilah independen 

yang dilekatkan kepada Komisi dalam ketentuan Pasal 30 ayat (2) Undang-undang Nomor 5 

Tahun 1999. penyebutan istilah ini kemudian dikaitkan dengan status sekretariat KPPU yang 

juga hendaknya diposisikan sebagaimana halnya komisi yaitu sebagai sebuah lembaga 

independen, mengingat Komisi dan sekretariat merupakan satu kesatuan sebagai KPPU. 

Permasalahan tersebut kemudian berlanjut kepada status kepegawaian staf sekretariat KPPU 

dan anggaran pelaksanaan kegiatan KPPU. Apabila mengacu ketentuan Pasal 37 Undang-

undang Nomor 5 Tahun 1999 memang disebutkan bahwa biaya pelaksanaan tugas Komisi 

dibebankan kepada APBN dan sumber-sumber lain yang diperbolehkan oleh peraturan 

perundang-undangan yang berlaku, namun ketentuan ini menimbulkan dilema tersendiri 

mengingat bahwa keberadaan KPPU semula disifatkan sebagai sebuah lembaga independen
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padahal dalam struktur pembiayaan kegiatan lembaga atau instansi melalui APBN harus berada 

di bawah struktur kepegawaian pemerintah yakni Pegawai Negeri Sipil (PNS). Dalam hal ini 

hendaknya perlu ditegaskan kembali bahwa sifat independen sebuah lembaga tidak mesti 

dilekatkan kepada status kelembagaan, independensi bagi sebuah lembaga seperti KPPU 

merupakan sifat yang harus ada dalam pelaksanaan tugas dan kewenangan lembaga yang tidak 

dapat dicampuri oleh lembaga atau pihak manapun guna menjamin obyektifitas pelaksanaan 

tugas dan kewenangan tersebut, sedangkan mengenai pembiayaan kegiatan seharusnya 

diletakan pada posisi KPPU sebagai sebuah lembaga negara. 

Atas alasan tersebut diatas, maka perlu penyelesaian secara yuridis melalui penegasan KPPU 

sebagai sebuah lembaga negara yang bersifat independen serta dengan pembiayaan melalui 

APBN dengan mata anggaran tersendiri, sedangkan bagi status kepegawaian sekretariat KPPU 

perlu dicarikan formulasi yang pas mengingat sekretariat KPPU berfungsi menunjang 

pelaksanaan tugas Komisi dalam satu kesatuan lembaga negara. Penegasan hal ini 

dimungkinkan melalui perubahan pada beberapa ketentuan di dalam Keppres Nomor 75 Tahun 

1999 tentang KPPU. 

3.  Format Peraturan Perundang-Undangan tentang KPPU (Bahan Analisis Bagi 

Pengajuan Naskah Usulan Perubahan Keppres Nomor 75 Tahun 1999)

Berdasarkan ketentuan Pasal 7 UU No. 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan 

Perundang-undangan disebutkan bahwa jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan 

yang terdiri dari:

a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

b. Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang;

c. Peraturan Pemerintah;

d. Peraturan Presiden;

e. Peraturan Daerah.

Ketentuan yang terdapat dalam UU No 10 Tahun 2004 ini merupakan bentuk perubahan dari 

beberapa ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur hal yang sama yaitu TAP 

MPRS No.XX/MPRS/1966 dan TAP MPR No III/MPR/2000 yang keduanya telah dicabut 

dengan berlakunya UU No 10 Tahun 2004 ini. Diantara kedua peraturan perundang-undangan 

tersebut, terdapat perbedaan mengenai jenis dan tata urutan peraturan perundang-undangan 

satu sama lain. 

Berkaitan dengan peraturan perundang-undangan yang berbentuk Peraturan presiden 

(Perpres), di dalam TAP MPRS No.XX/MPRS/1966 maupun TAP MPR No III/MPR/2000, 

Perpres tidak dikategorikan sebagai jenis peraturan perundang-undangan yang dikelompokkan 

kedalam hierarki peraturan perundang-undangan, akan tetapi Perpres dan jenis peraturan 

perundang-undangan yang lain diluar jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan 

tersebut masih dianggap sebagai peraturan perundang-undangan yang mempunyai kekuatan 

hukum mengikat. 
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Berkaitan dengan permasalahan tersebut, Machmud Aziz mengemukakan bahwa jenis dan tata 

susunan/urutan(hierarki) peraturan perundang-undangan tidak bersifat limitatif, pendapat ini 

didasarkan pada penafsiran secara gramatika, sistematikal, dan wet/rechthistorische interpretatie, 

ditambah logika hukum, serta asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan. Lanjut 

Machmud Aziz menyebutkan bahwa kalau dilihat dari sudut definisi peraturan perundang-

undangan yaitu : Keseluruhan aturan tertulis yang dibuat oleh lembaga/pejabat negara yang 

berwenang di Pusat dan Daerah yang isinya mengikat secara umum, maka jenis peraturan 

perundang-undangan tidak hanya yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan yang 

disebutkan dalam ketentuan mengenai jenis dan tata  urutan peraturan perundnag-undangan. 

Setiap lembaga/pejabat negara tertentu dapat diberikan kewenangan membentuk peraturan 

perundang-undangan baik oleh UUD maupun UU. Kewenangan yang diberikan atau dipunyai 

oleh lembaga atau pejabat itu dapat berbentuk kewenangan atributif atau kewenangan 

delegatif/derivatif.

Ketentuan UU No 10 Tahun 2004 dapat dianggap sebagai upaya penyatuan penafsiran 

mengenai pengertian dari peraturan perundang-undangan yang berlaku sebelumnya, 

khususnya dalam hal pengertian Perpres dan Keppres. Pada masa lalu berkembang pengertian 

mengenai Keppres yang bersifat mengatur, seperti yang dikemukakan oleh Hamid S. Attamimi 

sebagai Keppres yang bersifat mandiri. Perbedaan penafsiran di kalangan para ahli mengenai 

tata cara pembentukan policy rules atau beleids regels pada waktu tersebut belum ada sehingga 

banyak aturan yang sehrusnya dituangkan dalam bentuk UU malah dituangkan dalam bentuk 

Keppres saja.

Dikategorikannya Peraturan Presiden dalam jenis dan hierarki peraturan perundang-

undangan dapat dilihat sebagai bentuk perubahan yang cukup penting mengingat secara 

substansi Perpres merupakan peraturan perundang-undangan yang bersifat mengatur serta 

mempunyai kekuatan berlaku keluar (publik), hal ini berbeda dengan Keppres yang lebih 

bersifat administratif dan berlaku secara internal (terbatas pada obyek tertentu yang 

disebutkan dalam Keppres tersebut.

Terdapat dua bentuk peraturan yang ditetapkan oleh Presiden yaitu Peraturan Pemerintah dan 

Peraturan Presiden. Peraturan Pemerintah adalah bentuk peraturan yang berkaitan dengan 

kewenangan regulatif yang ada di tangan Presiden untuk melaksakan perintah Undang-

Undang. Peraturan Presiden merupakan jenis putusan yang memuat materi pengaturan 

(regeling), penekanan terhadap materi muatan putusan Presiden pada Perpres ini penting untuk 

membedakannya dengan putusan Presiden yang bersifat administratif yang disebut dengan 

Keputusan Presiden (Keppres). 

16. Machmud Aziz, Jenis dan Tata Susunan/Urutan (Hirarki) Peraturan Perundang-undangan Menurut UUD RI dan UU Nomor 10 

Tahun 2004 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, teks di http://www.djpp.depkumham.go.id, 2004.

17. Ibid.

18. Jimly Asshiddiqie, Konstitusi dan Kostitusionalisme Indonesia, Konstitusi Press, Jakarta, 2005, hal 352. 

16

17

18
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Berkaitan dengan materi muatan Perpres, pada Pasal 11 UU No.10 Tahun 2004 disebutkan 

bahwa Materi muatan Peraturan Presiden berisi materi yang diperintahkan oleh Undang-

Undang atau materi untuk melaksanakan Peraturan Pemerintah. Akan tetapi disamping 

sebagai bentuk pengaturan lebih lanjut dari peraturan perundang-undangan yang berada di 

atasnya, menurut Jimmly Asshiddiqie dimungkinkan juga bagi Presiden untuk mengatur 

sendiri kebijakan yang akan ditetapkannya dalam menjalankan tugasnya yang dalam hukum 

administrasi negara disebut dengan frijs ermessen . Jadi dengan demikian PP ataupun Perpres 

tidak hanya didasarkan atas perintah UU akan tetapi juga dapat didasarkan atas kewenangan 

Presiden untuk menjalankan UU dengan mengeluarkan kebijakan untuk menjalanakan UU 

yang disebut dengan prinsip frijs ermessen tersebut di atas. 

Kemudian menyangkut peraturan perundang-undangan yang disebutkan sebagai ”Keputusan” 

yang disusun sebelum UU 10/2004 ini ditetapkan yang bermuatan ”Peraturan” melalui UU 10 

Tahun 2004 ini masih tetap berlaku dan tidak akan diadakan perubahan demi menyesuaikan 

antara judul dan materi sesuai dengan ketentuan UU ini. Hal ini dapat dilihat dari ketentuan 

Pasal 56 UU No. 10 Tahun 2004 yang menyebutkan bahwa “Semua Keputusan Presiden, 

Keputusan Menteri, Keputusan Gubernur, Keputusan Bupati/walikota, atau keputusan pejabat 

lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 yang sifatnya mengatur, yang sudah ada sebelum 

Undang-Undang ini berlaku, harus dibaca peraturan, sepanjang tidak bertentangan dengan 

Undang-Undang ini”.

Berkaitan dengan pembentukan maupun perubahan suatu perundang-undangan setelah UU ini 

disahkan maka pembentukan maupun perubahan peraturan perundang-undangan tersebut 

harus mengacu kepada ketentuan yang terdapat dalam UU ini. Terhadap perubahan bagi 

peraturan perundang-undangan yang disusun sebelum UU ini ditetapkan yang memiliki 

perbedaan dari segi materi muatan dengan penamaan peraturan perundang-undangan maka 

penyusunannya harus menyesuaikan dengan ketentuan UU No. 10 Tahun 2004 ini. Sebagai 

contoh dari penjelasan tersebut, dapat dilihat dari Lampiran UU No 10 Tahun 2004 dalam Bab I 

mengenai kerangka Peraturan Perundang-undangan yang menyangkut judul Peraturan 

Perundang-undangan. Pada bagian tersebut disebutkan bahwa ”Pada judul Peraturan 

Perundang-undangan perubahan ditambahkan fase perubahan atas depan nama peraturan 

Perundang-undangan yang diubah.

Keppres No 75 Tahun 1999 secara substansi dapat dikategorikan sebagai peraturan, meskipun 

secara penamaan disebutkan sebagai keputusan. Penyebutan Keppres dalam Keppres No.75 

Tahun 1999 dalam hal ini dapat dimaklumi mengingat bahwa pada waktu Keppres ini disusun, 

jenis Peraturan presiden masih belum disebutkan sebagai salah satu jenis peraturan perundang-

undangan yang dikategorikan kedalam jenis dan hierarki Peraturan Perundang-undangan 

serta belum terdapatnya persamaan penafsiran mengenai muatan Keppres maupun Perpres 

sehingga pendelegasian pembentukan Komisi serta susunan organisasi, tugas, dan fungsinya 

yang ditetapkan dengan Keputusan Presiden seperti yang disebutkan dalam ketentuan Pasal 34 

UU Nomor  5  Tahun 1999 merupakan p i l ihan  yang ada  ket ika  i tu .  

19. Jimly Asshiddiqie, Ibid, hal 352.

19
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Perubahan terhadap penamaan Keppres No 75 menjadi Perpres berdasarkan perspektif UU 

Nomor  10 Tahun 2004 juga dapat dilihat sebagai bentuk koreksi terhadap perbedaan 

penafsiran mengenai Keppres dan Perpres yang selama ini berlangsung. 

Berkaitan dengan format kelembagaan KPPU seperti yang telah dijelaskan pada bagian 

terdahulu dari tulisan ini bahwa permasalahan seputar status kelembagaan KPPU juga perlu 

untuk diadakan perubahan melalui usulan rancangan perubahan Kepres Nomor 75 ini. 

Perubahan tersebut adalah terhadap ketentuan Pasal 1 ayat (2) dengan lebih menekankan 

kedudukan KPPU sebagai lembaga negara sekaligus status anggota Komisi sebagai pejabat 

negara. 

Menyangkut keorganisasian sekretariat KPPU melalui usulan Perpres ini diadakan perubahan 

untuk menyesuaikan dengan kebutuhan lembaga. Dibandingkan dengan pengaturan dalam 

Keppres No 75 Tahun 1999 yang hanya menyebutkan susunan organisasi Komisi yang terdiri 

dari anggota Komisi dan sekretariat, dalam usulan rancangan perpres ini disebutkan secara 

jelas mengenai susunan sekretariat yang terdiri dari Sekretariat Jenderal, Deputi Bidang 

Penegakan Hukum, Deputi Bidang Kebijakan Persaingan, Deputi Bidang Komunikasi dan 

Kerjasama Kelembagaan, Deputi Bidang Pengendalian Internal dan Kelompok Kerja. 

Penjabaran lebih lanjut dari susunan kesekretariatan ini akan diatur dalam Keputusan Komisi. 

Pencantuman ketentuan mengenai susunan organisasi dalam bentuk Perpres merupakan suatu 

langkah yang penting, karena secara hierarkis perundang-undangan posisi Perpres lebih tinggi 

dari pada Keputusan Komisi, sehingga pencantuman susunan organisasi KPPU dalam tingkat 

Perpres mempunyai kedudukan yang secara hukum lebih kuat. 

Kemudian berkaitan dengan pembiayaan kegiatan KPPU dalam usulan Perpres ini disebutkan 

bahwa besarnya anggaran Komisi setiap tahun ditetapkan oleh Pemerintah dengan persetujuan 

Dewan Perwakilan Rakyat, dalam suatu bagian anggaran tersendiri, hal ini mempertegas 

bahwa Komisi seharusnya ditempatkan sebagai sebuah lembaga negara dengan mata anggaran 

tersendiri tidak melekat kepada departemen pemerintah tertentu. Begitu juga dengan 

pengelolaan anggaran Komisi serta pemeriksaan pengelolaan dan tanggungjawab keuangan 

dilaksanakan dengan mengacu pada peraturan perundang-undangan dan ketentuan yang 

berlaku.  

4.   Kedudukan KPPU dalam Sistem Ketatanegaran Republik Indonesia.

Untuk memahami kedudukan lembaga-lembaga negara dalam suatu lembaga negara maka hal 

pertama yang harus dipahami adalah konteks sejarah dan suasana politik yang terjadi. 

Dinamika politik ketatanegaraan suatu negara akan selalu diliputi oleh dua hal; yaitu pertama, 

the governmental political sphere (suasana kehidupan politik pemerintahan), meliputi kehidupan 

organ-organ pelaksanaan pemerintahan dan pola-pola hubungan yang terbangun antar organ 

kekuasaan. Konteks itu dapat dilihat dari norma-norma yuridis yang dianut dalam konstitusi 

dan perangkat peraturan perundang-undangan yang lain. Kedua, the sosio political sphere 

(suasana kehidupan politik rakyat), meliputi bagaimana dinamika politik masyarakat dalam 

turut mempengaruhi dan menentukan kebijakan penyelenggaraan pemerintahan.

20. Menyangkut komponen infrastruktur politik disampaikan G. Almon dan S. Coleman dalam ”The Politic of The Developing Areas”, 

sebagaimana dikutip oleh Sri Soemantri ”Tentang Lembaga-lembaga Negara Menurut UUD 1945, Alumni, Bandung.

20
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Berdasarkan kedua pendekatan tersebut kedudukan KPPU dalam sistem ketatanegaraan 

Republik Indonesia dapat dilihat dari dua konteks yaitu dalam konteks negara dan konteks 

masyarakat. Dari konteks negara kedudukan KPPU dapat ditinjau dalam kaitannya dengan 

sistem dan mekanisme penyelenggaraan kekuasaan, sedangkan dari konteks masyarakat 

kedudukan KPPU dapat dilihat dari implementasi peran KPPU di masyarakat. 

Salah satu materi muatan konstitusi adalah sejumlah ketentuan materi yang mengatur 

mengenai sistem penyelenggaraan kekuasaan yang juga didalamnya diatur perihal lembaga-

lembaga negara yang menjalankan kekuasaan tersebut. Dalam konteks Indonesia aturan dalam 

konstitusi mengenai aspek kelembagaan dan penyelenggaraan kekuasaan ini memiliki 

dinamisasi yang cukup tinggi seiring dengan pemberlakuan beberapa jenis konstitusi yang 

pernah diterapkan. 

Dalam UUD 1945 asli pola penyelenggaraan pemerintahan cenderung menunjukan adanya 

superioritas salah satu lembaga diantara lembaga-lembaga negara lainnya, dimana kekuasaan 

eksekutif mendominasi penyelenggaraan kekuasaan pemerintahan sementara di sisi lain 

lembaga perwakilan rakyat seolah-olah tidak memiliki kekuasaan sama sekali. Praktik 

penyelenggaraan kekuasaan ini tentunya tidak dapat dilepaskan dari diesain konstitusi yang 

memang menempatkan eksekutif pada posisi yang lebih dominan di banding lembaga negara 

lainnya. 

Reformasi konstitusi melalui amandemen UUD 1945 yang sudah dilaksanakan sebanyak empat 

kali telah membawa perubahan yang cukup signifikan bagi sistem ketatanegaraan Indonesia. 

Perubahan tersebut tidak hanya mencakup reposisi kewenangan dari lembaga-lembaga negara 

yang ada (lembaga-lembaga negara utama) misalnya melalui penghapusan dikotomi antara 

lembaga negara tertinggi dan lembaga tinggi melalui pereduksian kekuasaan negara yang 

asalnya dimiliki oleh MPR serta penegasan kewenangan legislasi yang dimiliki oleh DPR, tapi 

amandemen konstitusi juga ditandai dengan pembentukan lembaga-lembaga negara baru di 

luar lembaga-lembaga negara utama. 

Pembentukan KPPU dalam konteks tersebut tentunya juga tidak dapat dilepaskan dari 

semangat reformasi yang berlangsung ketika itu meskipun terbentuknya KPPU melalui 

Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 terlebih dahulu ada sebelum amandemen UUD1945 

yang berlangsung beberapa waktu kemudian (perubahan pertama UUD 1945 berlangsung 

pada sidang umum MPR tahun 1999), hal ini menunjukkan bahwa kebutuhan akan adanya 

lembaga negara diluar lembaga-lembaga negara yang terdapat dalam UUD 1945 memang 

merupakan sesuatu yang memang sangat dibutuhkan dalam penyelenggaraan pemerintahan.

Kedudukan KPPU dalam sistem ketatanegaraan Indonesia juga dapat dilihat sebagai bagian 

demokratisasi penyelenggaraan pemerintahan yang saat ini cenderung mengalami pergeseran 

dari pola lama melalui tiga lembaga negara utama seperti yang dikemukakan oleh Montesquieu. 

Keberadaan KPPU atau lembaga-lembaga negara khusus lainnya juga dapat ditafsirkan sebagai 

bentuk koreksi bagi penyelenggaraan kekuasaan oleh lembaga-lembaga negara sebelumnya 

yang dinilai berjalan tidak efektif. 
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Dalam kaitannya dengan sistem pemerintahan yang berlaku di Indonesia saat ini yang dapat 

dikategorikan sebagai sistem presidensiil yang dicirikan oleh tidak adanya pola 

pertanggungjawaban eksekutif kepada legislatif dan tidak dapat saling mempengaruhi satu 

sama lain artinya ada pemisahan fungsi dari masing-masing lembaga negara seperti yang dapat 

dilihat dalam UUD 1945. dalam kaitannya dengan hal tersebut, hal baru yang muncul seiring 

dengan inovasi kelembagaan lembaga-lembaga negara adalah dimungkinkannya keterlibatan 

dari satu lembaga negara atas lembaga negara lainnya dalam pelaksanaan tugas dan 

wewenangnya masing-masing.

Dengan demikian dapat dikatakan bahwa batas-batas tugas dan kewenangan dari masing-

masing lembaga negara tidak dapat dipisahkan secara tegas. Dalam posisi tersebut KPPU dapat 

dikatakan sebagai lembaga semi legislatif karena fungsinya mengawasi pelaksanaan Undang-

undang Nomor 5 Tahun 1999 dengan kewenangan untuk menangani perkara yang berkaitan 

dengan pelanggaran Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 serta menyampaikan saran dan 

pertimbangan kepada Presiden terhadap kebijakan pemerintah yang berkaitan dengan praktek 

monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat yang semuanya itu dapat dikategorikan sebagai 

pelaksanaan fungsi eksekutif, legislatif dan yudikatif. Dalam kaitannya dengan kedudukan 

KPPU dalam sistem ketatanegaraan Republik Indonesia melalui fungsinya berdasarkan 

undang-undang Nomor 5 Tahun 1999, KPPU memiliki kedudukan yang signifikan dalam 

penyelenggaraan kekuasaan negara khususnya dalam hal pencapaian tujuan penyelenggaraan 

pemerintahan yaitu mendorong pembangunan perekonomian nasional dengan meningkatkan 

efisiensi perekonomian nasional melalui penerapan prinsip-prinsip persaingan usaha yang 

sehat dalam kegiatan usaha.

IV. Penutup

1.   Kesimpulan

Dari ulasan dan pembahasan pada bab-bab sebelumnya dapat disimpulkan beberapa hal sebagai 

berikut:

1. Seiring dengan reformasi konstitusi di Indonesia melalui perubahan konstitusi, telah 

berimplikasi terhadap perubahan sistem ketatanegaraan Republik Indonesia, perubahaan 

yang cukup signifikan dari proses tersebut adalah terjadinya pergeseran pola kekuasaan dari 

eksekutif ke legislatif serta kemunculan lembaga-lembaga Negara baru (auxiliary state’s 

organ) disamping lembaga Negara utama (main state’s organ) yang menjalankan fungsi 

tertentu berdasarkan peraturan perundang-undangan yang melandasinya. Pembentukan 

lembaga-lembaga negara tersebut di dasarkan atas beberapa jenis peraturan perundang-

undangan seperti dalam UUD 1945, Undang-undang maupun berdasarkan Peraturan 

Presiden. Perbedaan jenis peraturan perundang-undangan yang mengatur tersebut bukan 

berarti menempatkan suatu lembaga negara lebih tinggi atau lebih rendah dari lembaga 

negara lainnya karena secara esensi setiap lembaga negara yang ada memiliki kedudukan 

yang sama satu sama lainnya yang membedakannya hanyalah tugas dan fungsi dari masing-

masing lembaga sesuai dengan peraturan perundang-undangannya masing-masing. Dalam 

konteks Indonesia, secara umum perbedaan tersebut hanya untuk mendefenisikan fungsi 

utama dalam sebuah negara modern atas fungsi eksekutif, legislatif dan yudiikatif sebagai 

lembaga negara utama (main state’s organ) dan lembaga negara khusus atau pembantu 

(auxiliary state’s organ). 
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2. Komisi Pengawas Persaingan Usaha yang dibentuk sebagai lembaga yang melakukan 

pengawasan terhadap pelaksanaan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 dibentuk sebagai 

upaya untuk mendorong penciptaan iklim usaha yang kondusif dengan memberikan 

kesempatan yang sama bagi setiap pelaku usaha untuk melakukan kegiatan usaha dalam 

iklim persaingan usaha yang sehat. Untuk meninjau kedudukan KPPU dalam sistem 

ketatanegaraan Republik Indonesia dapat ditinjau dari analisis kelembagaan mengenai 

KPPU sebagai suatu lembaga negara. Dalam kaitannya sebagai sebuah lembaga negara, 

KPPU memiliki tugas dan kewenangannya seperti yang ditentukan dalam Undang-undang 

Nomor 5 Tahun 1999, khususnya pada Pasal 35 dan Pasal 36. Secara umum tugas dan 

wewenang KPPU meliputi penegakan hukum persaingan melalui sejumlah instrumen yang 

dimilikinya serta penyampaian saran dan pertimbangan kepada pemerintah berkaitan 

dengan kebijakan pemerintah yang berkaitan dengan praktik monopoli dan persaingan 

usaha tidak sehat. Dengan fungsinya tersebut, KPPU dalam sistem ketatanegaraan Republik 

Indonesia memiliki kedudukan yang signifikan dalam penyelenggaraan kekuasaan negara 

khususnya dalam hal pencapaian tujuan penyelenggaraan pemerintahan yaitu mendorong 

pembangunan perekonomian nasional dengan meningkatkan efisiensi perekonomian 

nasional melalui penerapan prinsip-prinsip persaingan usaha yang sehat dalam kegiatan 

usaha. 

2.  Rekomendasi

Berangkat dari kesimpulan tersebut, disampaikan rekomendasi bahwa perlu adanya kesamaan 

pemahaman mengenai kedudukan KPPU sebagai suatu lembaga negara yang memiliki fungsi 

seperti yang ditentukan dalam Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999. Sebagai suatu lembaga 

negara, KPPU memiliki independensi dari pengaruh dan kekuasaan dari pihak lain dalam 

pelaksanaan tugas dan wewenangnya sehingga setiap kebijakan yang dikeluarkan oleh KPPU 

akan bersifat obyektif. Dalam kaitannya dengan kedudukan sekretariat KPPU sebagai unsur 

penunjang pelaksanaan tugas dan wewenang Komisi, perlu ditetapkan kejelasan status 

kelembagaan sekretariat KPPU. Penegasan melalui sebuah perangkat hukum Peraturan 

Presiden mengenai sekretariat KPPU merupakan solusi yuridis yang dapat ditempuh untuk 

upaya tersebut. Penegasan tersebut meliputi keberadaan KPPU sebagai suatu lembaga Negara 

yang bersifat independen dan mengenai status kelembagaan sekretariat KPPU dengan 

pembiayaan melalui APBN dengan mata anggaran tersendiri, sedangkan bagi status 

kepegawaian sekretariat KPPU perlu dicarikan formulasi yang pas mengingat sekretariat 

KPPU berfungsi menunjang pelaksanaan tugas Komisi dalam satu kesatuan lembaga negara. 

Penegasan hal ini dimungkinkan melalui perubahan pada beberapa ketentuan di dalam Keppres 

Nomor 75 Tahun 1999 tentang KPPU. 
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KARTEL : UPAYA DAMAI UNTUK

 MEREDAM KONFRONTASI 

DALAM PERSAINGAN USAHA
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Abstraksi

Untuk meningkatkan posisi bersaing  tanpa menimbulkan konfrontasi dengan pesaing-pesaing 

yang lain, perusahaan atau pelaku usaha berupaya untuk melakukan afiliasi dengan pelaku 

usaha atau pengusaha yang lain dalam industri yang bersangkutan, oleh karena itu muncullah 

istilah asosiasi. Pada dasarnya upaya-upaya untuk meredam konfrontasi diantara para pelaku 

usaha tetap dapat dilakukan dengan tetap memperhatikan prinsip-prinsip persaingan usaha 

yang sehat. Namun pelaku-pelaku usaha yang tergabung dalam sebuah asosiasi dapat 

memunculkan suatu kondisi oligopoli, yang hal ini kemudian diperparah dengan adanya 

kesepakatan-kesepakatan harga atau tarif.

Fenomena yang terjadi di Indonesia adalah banyaknya praktik persaingan usaha yang tidak 

sehat di berbagai industri dengan mengadakan kesepakatan atau perjanjian dengan pelaku 

usaha yang lain dengan berbagai pola. Selain itu praktik-praktik ini juga melibatkan pihak-

pihak lain, yaitu asosiasi dan juga pemerintah. Dalam menghadapi kasus seperti ini diperlukan 

peran Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) untuk bersikap tegas menindak para pelaku 

usaha yang bersaing dengan tidak sehat. Tapi tidak hanya sikap tegas yang diperlukan untuk 

menciptakan lingkungan yang kondusif untuk berbisnis, diperlukan pula sebuah kontinuitas 

dan konsistensi KPPU untuk menegakkan hukum persaingan di Indonesia melalui penerapan 

UU No. 5 Tahun 1999. 

Penelitian ini dilakukan dengan mengadakan studi kepustakaan, data-data yang dipergunakan 

dihimpun dari berbagai literatur yang berkaitan dengan judul penelitian, dan kemudian 

dianalisa dengan metode berpikir deduktif normatif.

Dari penelitian dapat disimpulkan bahwa fenomena mekanisme penetapan harga melalui 

praktik persaingan usaha yang tidak sehat di Indonesia dapat dijumpai pada berbagai industri, 

diantaranya adalah industri minyak, telekomunikasi, kepelabuhan, gula, dan penerbangan. Pola 

kartel yang terjadi pada beberapa industri di indonesia yang muncul dan biasanya dilakukan 

adalah kesepakatan antara sesama pelaku usaha, kesepakatan antara pelaku usaha dan 

pemerintah, dan kesepakatan antara (asosiasi) pelaku usaha, (asosiasi) konsumen atau pengguna 

barang atau jasa, dan pemerintah. Dan dalam upaya untuk mewujudkan iklim persaingan usaha 

yang sehat di Indonesia diperlukan peran KPPU secara konsisten dan kontinyu untuk memutus 

siklus terjadinya persaingan usaha yang tidak sehat. Sedangkan saran yang dapat diberikan 

adalah diadakannya monitoring secara konsisten dan kontinyu (berlanjut) terhadap aktivitas 

asosiasi-asosiasi usaha yang ada di Indonesia, implikasi putusan ataupun saran dan 

pertimbangan yang dihasilkan oleh KPPU dan pembuatan report progress secara berkala 

terhadap hasil putusan ataupun saran dan pertimbangan KPPU untuk mengetahui kinerja dan 

dampak setiap kegiatan KPPU terdapat penciptaan iklim persaingan usaha yang sehat di 

Indonesia.
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I.  Pendahuluan

1.  Latar Belakang

Intensitas persaingan dalam suatu industri tergantung pada lima kekuatan pokok, yaitu 

masuknya pendatang baru, ancaman produk subtitusi, kekuatan tawar menawar pembeli, 

kekuatan tawar menawar pemasok  (supplier), dan persaingan  di antara pesaing yang ada. 

Gabungan dari kelima kekuatan ini menentukan potensi laba akhir dalam industri yang diukur 

dalam bentuk laba atas modal yang ditanamkan (return on invested capital) jangka panjang 

(Porter, 1980:5).

Menurut Fred R. David (2004:145) kekuatan yang paling berpengaruh dalam struktur suatu 

industri adalah perseteruan diantara perusahaan yang saling bersaing. Tingkat rivalitas 

dikalangan pesaing yang ada berbentuk perlombaan untuk mendapatkan posisi, misalnya 

dengan menggunakan taktik persaingan harga, perang iklan, introduksi produk, dan 

meningkatkan pelayanan atau jaminan pada pelanggan. 

Dalam rangka meningkatkan posisi bersaing tersebut tanpa menimbulkan konfrontasi dengan 

pesaing-pesaing yang lain, perusahaan atau pelaku usaha berupaya untuk melakukan afiliasi 

dengan pelaku usaha atau pengusaha yang lain dalam industri yang bersangkutan, oleh karena 

itu muncullah istilah asosiasi. Pada dasarnya upaya-upaya untuk meredam konfrontasi diantara 

para pelaku usaha tetap dapat dilakukan dengan tetap memperhatikan prinsip-prinsip 

persaingan usaha yang sehat. Namun pelaku-pelaku usaha yang tergabung dalam sebuah 

asosiasi dapat memunculkan suatu kondisi oligopoli, yang hal ini kemudian diperparah dengan 

adanya kesepakatan-kesepakatan harga atau tarif.

Menetapkan harga jual yang pas merupakan salah satu faktor utama untuk berhasil dalam 

berwirausaha. Laku tidaknya barang atau jasa yang dijual tergantung dari penetapan harga 

yang ditentukan oleh penjual, yang tentu saja juga akan berpengaruh terhadap kemampuan 

bertahan (survive) suatu usaha. Secara teoritis , untuk menentukan harga harga jual yang pantas, 

harus diketahui harga pokoknya, yaitu biaya untuk mendapatkan barang/jasa tersebut. Biaya 

tersebut kemudian ditambah dengan biaya lai-lain serta keuntungan yang diharapkan, sehingga 

menghasilkan harga jual. Pendekatan dengan menggunakan harga pokok produksi tersebut 

bukanlah pendekatan yang baku. Apabila suatu barang tersebut sulit ditemui dipasaran, 

sementara permintaan tinggi, maka pelaku usaha dapat mematok harga yang tinggi. Sebaliknya 

jika terdapat banyak pesaing, maka pelaku usaha perlu menetapkan harga yang rendah (Saidi, 

dalam Kontan, Minggu III Agustus 2007 ). Dan ketika semua pelaku usaha yang ada dalam 

pasar yang bersangkutan bersepakat baik secara tertulis maupun tidak untuk memakai tingkat 

harga atau tarif yang sama, bagaiman kondisi pasar yang bersangkutan dan konsumen yang 

memanfaatkan barang atau jasa tersebut ?

Fenomena yang terjadi di Indonesia adalah banyaknya praktik persaingan usaha yang tidak 

sehat di berbagai industri dengan mengadakan kesepakatan atau perjanjian dengan pelaku 

usaha yang lain dengan berbagai pola. Selain itu praktik-praktik ini juga melibatkan pihak-

pihak lain, yaitu asosiasi dan juga pemerintah. Dalam menghadapi kasus seperti ini diperlukan 

peran Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) untuk bersikap tegas menindak para pelaku 

usaha yang bersaing dengan tidak sehat.
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Tapi tidak hanya sikap tegas yang diperlukan untuk menciptakan lingkungan yang kondusif 

untuk berbisnis, diperlukan pula sebuah kontinuitas dan konsistensi KPPU untuk menegakkan 

hukum persaingan di Indonesia melalui penerapan UU No. 5 Tahun 1999. 

1. Rumusan Masalah

A. Bagaimana fenomena mekanisme penetapan harga melalui praktik 

persaingan usaha yang tidak sehat pada beberapa industri di Indonesia ?

B. Bagaimana pola kartel yang terjadi pada beberapa industri di Indonesia ?

C. Bagaimana peran KPPU dalam memutus siklus terjadinya persaingan tidak 

sehat ?

2. Tujuan Penulisan

A. Untuk mendeskripsikan fenomena mekanisme penetapan harga melalui 

praktik persaingan usaha yang tidak sehat pada beberapa industri di 

Indonesia.

B. Untuk mendeskripsikan pola kartel yang terjadi pada beberapa industri di 

Indonesia.

C. Untuk mendeskripsikan peran KPPU dalam memutus siklus terjadinya 

persaingan tidak sehat.

3. Sistematika Penulisan

A.  BAB I PENDAHULUAN

Menjabarkan tentang latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian serta 

sitematika penulisan dari penelitian yang dilakukan.

B.  BAB II

Menjabarkan tentang kerangka teori yang dipakai dalam penelitian, yaitu dampak 

persaingan, kartel, budaya bersaing dalam masyarakat, serta faktor-faktor struktural 

dalam persaingan industri. dan metode penelitian, yaitu jenis penelitian kepustakaan, 

teknik pengumpulan data, sumber data, dan teknik analisa.

C.  BAB III PEMBAHASAN

Mendeskripsikan tentang fenomena mekanisme penetapan harga melalui praktik 

persaingan usaha yang tidak sehat pada beberapa industri di indonesia, pola kartel 

yang terjadi pada beberapa industri di indonesia, dan peran KPPU dalam memutus 

siklus terjadinya persaingan tidak sehat.

D.  BAB IV 

Berdasarkan hasil pemikiran normatif deduktif kemudian dibuat suatu kesimpulan 

penilitian dan saran yang dapat diberikan berkaitan dengan tema yang diangkat dalam 

penelitian.
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II. 

1.  Kerangka Teori

A.  Dampak Persaingan

Menurut Anderson dalam Siswanto (2002), dalam konteks pertumbuhan ekonomi dan 

kesejahteraan, persaingan dapat membawa dua dampak sekaligus, yaitu :

a.  Aspek Positif persaingan:

(1) Melindungi para pelaku ekonomi terhadap eksploitasi dan penyalahgunaan

(2) Mendorong alokasi dan realokasi sumber-sumber daya ekonomi sesuai dengan 

keinginan konsumen. Karena ditentukan oleh permintaan (demand), perilaku para 

penjual dalam kondisi persaingan akan cenderung mengikuti pergerakan permintaan 

para pembeli.

(3) Mendorong penggunaan sumber daya ekonomi dan metode pemanfaatannya secara 

efisien.

(4) Adanya persaingan akan mendorong setiap pesaing yang ada akan mengurangi biaya 

produksi serta memperbesar market share. Hal ini akan mendorong pula adanya 

peningkatan mutu produk, pelayanan proses produksi, serta inovasi teknologi.

b.  Aspek negatif persaingan:

(1) Sistem persaingan menimbulkan adanya biaya dan kesulitan-kesulitan tertentu yang 

tidak didapati dalam sistem monopoli. Hal ini disebabkan pihak penjual dan pembeli 

secara relatif akan memiliki kebebasan untuk mendapatkan keuntungan ekonomi, 

serta memiliki posisi tawar yang tidak jauh berbeda. Konsekuensinya adalah adanya 

waktu yang lebih lama dan upaya yang lebih keras dari masing-masing pihak untuk 

mencapai kesepakatan. Biaya yang harus dibayar untuk hak hal ini adalah biaya 

kontraktual (contractual cost) yang tidak perlu seandainya para pihak tidak bebas 

bernegosiasi.

(2) Persaingan dapat mencegah koordinasi yang diperlukan dalam industri tertentu. Salah 

satu sisi negatif dari persaingan adalah bahwa persaingan bisa mencegah koordinasi 

fasilitas teknis dalam bidang usaha tertentu yang dalam lingkup luas sebenarnya 

diperlukan demi efisiensi

(3) Kemungkinan munculnya praktek-praktek curang (unfair competition) karena 

persaingan dianggap sebagai kesempatan untuk menyingkirkan pesaing dengan cara 

apapun.

B. Kartel

Pada suatu industri  seringkali dijumpai hanya terdapat beberapa pemain yang mendominasi 

pasar. Hal ini dapat mendorong para pemain tersebut untuk mengambil tindakan bersama 

dengan tujuan memperkuat kekuatan ekonomi mereka dan mempertinggi keuntungan. 

Keadaan tersebut akan mendorong mereka untuk membatasi tingkat produksi maupun tingkat 

harga melalui kesepakatan bersama di antara mereka. Yang maksudnya adalah untuk
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menghindari persaingan yang dapat merugikan mereka sendiri. 

Dalam teori monopoli, suatu kelompok industri yang mempunyai kedudukan oligopolis akan 

mendapat keuntungan maksimal bila mereka secara bersama berlaku sebagai monopolis. Dalam 

prakteknya, kedudukan oligopolis tersebut diwujudkan dengan apa yang disebut sebagai 

asosiasi-asosiasi. Melalui asosiasi tersebut para pelaku usaha dapat mengadakan kesepakatan 

bersama mengenai tingkat produksi, tingkat harga, wilayah pemasaran, dan sebagainya, yang 

kemudian memunculkan kartel, serta dapat pula mengakibatkan terciptanya praktek monopoli 

dan/atau persaingan usaha yang tidak sehat (Sardjono dalam Rachmadi, 2004: 55).

Menurut kamus hukum ekonomi ELIPS (1997:21), kartel diartikan sebagai:

”Persekongkolan atau persekutuan diantara beberapa produsen produk sejenis dengan maksud 

untuk mengontrol produksi, harga, dan penjualannya, serta untuk memperoleh posisi ekonomi”

Dalam Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 permasalahan tentang kartel diatur dalam pasal 11

 ”Pelaku usaha dilarang membuat perjanjian, dengan pelaku usaha pesaingnya, yang bermaksud 

untuk mempengaruhi harga dengan mengatur produksi dan atau pemasaran suatu barang dan 

atau jasa, yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha 

tidak sehat”.

Menurut Ayodya D Prayoga (dalam Usman, 2004), kartel dianggap sebagai per se illegal karena 

pada kenyataannya bahwa price fixing dan perbuatan-perbuatan kartel lainnya benar-benar 

mempunyai dampak negatif terhadap harga dan output jika dibandingkan dengan dampak pasar 

yang kompetitif. Sedangkan kartel jarang sekali menghasilkan efisiensi, atau efisiensi yang 

dihasilkan sangat kecil dibandingkan dampak negatif dari tindakan-tindakannya. 

Suatu kartel yang berhasil akan mengeluarkan keputusan-keputusan tentang harga dan out put 

seperti layaknya keputusan-keputusan yang dikeluarkan oleh sebuah perusahaan tunggal yang 

menonopoli. Sehingga, kartel mendapatkan keuntungan-keuntungan monopoli dari para 

konsumen yang terus-menerus membeli barang atau jasa dengan harga kartel dan terjadi 

penempatan sumber secara salah yang diakibatkan oleh pengurangan output karena para 

konsumen seharusnya membeli dengan harga yang kompetitif, selain terbuangnya sumber daya 

untuk mempertahankan keberadaan kartel itu sediri.

Disisi lain, ternyata kartel juga dapat memberikan keuntungan bagi masyarakat banyak, 

sepanjang keberadaan dan tumbuh kembangnya memberikan manfaat. Selain itu kartel juga 

dapat membentuk stabilitas dan kepastian tingkat produksi, tingkat harga, dan wilayah 

pemasaran (yang sama) diantara para pelaku usaha yang tergantung dalam asosiasi tertentu 

dan dengan sendirinya pasar menjadi tidak kompetitif lagi.

Namun dalam UU No.5 Tahun 1999, larangan kartel yang terdapat dalam pasal 11 tersebut 

tidak mengkategorikan kartel sebagi per se illegal, sebab kartel masih dimungkinkan sepanjang 

tidak menimbulkan monopolisasi  dan/atau persaingan usaha yang tidak sehat. Indonesia 

tampaknya mengikuti Jepang yang mensyaratkan adanya ”substantial restraint of competition” 

yang “contrary to public interest”  di dalam larangan terhadap kartel. 

1. Rachmadi Usman, Hukum Persaingan Usaha di Indonesia p. 55

1
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Perjanjian kartel baru ilegal jika dipraktikkan dan mengurangi persaingan secara substansial. 

Fair trade commission di jepang telah mengambil jalan tengah dengan mengambil tindakan 

ketika peserta kartel telah melakukan langkah-langkah awal untuk melaksanakan perjanjian 

kartel. Dengan demikian telah dibuat suatu anggapan bahwa , ketika peserta kartel telah 

memulai kegiatan tersebut, maka kartel tersebut pasti mengurangi persaingan secara 

substansial seandainya tidak dihentikan atau dilarang.

C. Budaya Bersaing Dalam Masyarakat

Masyarakat Indonesia mewarisi nilai-nilai dalam hukum adat yang dibangun atas dasar 

kebersamaan, kerukunan, kekeluargaan, keselarasan, dan gotong-royong. Prinsip kerukunan 

bertujuan untuk mempertahankan masyarakat agar tetap dalam keadaan yang harmonis tanpa 

perselisihan dan pertentangan. Dalam masyarakat, rukun adalah suatu keadaan ideal yang 

diharapkan dapat dipertahankan dalam semua hubungan sosial. Menurut Franz Magnis Suseno 

(dalam Ibrahim, 2006) tuntutan kerukunan merupakan kaidah pranata masyarakat yang 

menyeluruh dan segala apa yang dapat menggangu keadaan rukun dan suasana keselarasan 

dalam masyarakat harus dicegah.

Dalam hal ini kata ”persaingan” dalam berusaha terutama dalam konotasi untuk mencari nafkah 

dianggap sebagai tindakan yang berlawanan dengan kebersamaan dan keselarasan, karena 

persaingan dianggap sebagai tindakan individual yang dilakukan untuk kepentingan diri 

sendiri serta mengorbankan kepentingan orang banyak. Jika dikaitkan dengan persaingan 

dalam perdagangan, tindakan persaingan sering dihubungkan dengan berbagai praktik 

penyimpangan  dalam upaya menggusur pesaing yang ada bagi kepentingan individu. Pendapat 

seperti ini bukan hal yang aneh dalam masyarakat sosial seperti di Indonesia karena merupakan 

manifestasi warisan nilai-nilai hukum adat dan merupakan refleksi dari nilai-nilai sosialisme 

dalam kehidupan bernegara.

D. Faktor-Faktor Struktural Persaingan Dalam Industri

Industri dalam hal ini didefinisikan sebagai kelompok perusahan yang menghasilkan produk 

yang dapat saling menggantikan (close substitution). Persaingan dalam suatu industri terus-

menerus menekan tingkat hasil pengembalian modal yang ditanamkan (rate of return on invested 

capital) menuju tingkat hasil pengembalian dasar yang bersaing, atau tingkat pengembalian 

yang akan dinikmasti oleh industri yang dinamakan sebagai industri ”persaingan sempurna”. 

Tingkat pengembalian dasar yang bersaing ini kurang lebih sama dengan tingkat bunga 

obligasi pemerintah jangka panjang setelah disesuaikan ke atas dengan resiko kerugian modal. 

Jika tingkat pengembalian lebih tinggi daripada tingkat pengembalian pasar bebas yang telah 

disesuaikan, maka hal tersebut akan merangsang arus masuk modal ke dalam industri, baik 

melalui pendatang baru maupun melalui investasi tambahan oleh para pesaing yang sudah ada.

Kekuatan gaya persaingan dalam suatu industri menentukan tingkat seberapa jauh arus masuk 

investasi akan terjadi dan mengendalikan tingkat pengembalian yang diatas rata-rata.

Persaingan dalam suatu industri dipengaruhi oleh lima faktor, yaitu masuknya pendatang baru, 

ancaman produk pengganti, kekuatan tawar menawar pemasok, kekuatan tawar-menawar 

p e m b e l i ,  s e r t a  p e r s a i n g a n  d i a n t a r a  p e s a i n g  y a n g  a d a .  
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Kelima kekuatan tersebut secara bersama-sama menentukan intensitas persaingan dan 

kemampulabaan  dalam industri. Kekuatan yang paling besar akan menentukan serta menjadi 

sangat penting dari sudut pandangan perumusan strategi (Porter, 1980:5). Kelima kekuatan 

yang mempengaruhi persaingan dalam industri tersebut dapat dilihat dalam bagan berikut ini :

Gambar 1

Kekuatan-Kekuatan Yang Mempengaruhi Persaingan Industri

Sumber: Michael E. Porter, 1980:4

Tingkat rivalitas dikalangan pesaing yang ada berbentuk perlombaan untuk mendapatkan 

posisi, dengan menggunakan taktik-taktik seperti persaingan harga, perang iklan, introduksi 

produk, dan meningkatkan pelayanan atau jaminan kepada pelanggan. Persaingan tersebut 

terjadi karena satu atau lebih pesaing merasakan tekanan atau melihat peluang untuk 

memperbaiki posisi. Pada kebanyakan industri, gerakan persaingan oleh satu perusahaan 

mempunyai pengaruh yang besar terhadap para pesaingnya dan dengan demikian dapat 

mendorong perlawanan atau usaha untuk menandingi gerakan tersebut, yang artinya 

perusahaan-perusahaan saling tergantung satu sama lain (mutually dependent).

Pola aksi dan reaksi ini mungkin, dan mungkin juga tidak membuat perusahaan pemrakarsa dan 

industri secara keseluruhan menjadi lebih baik. Jika gerakan dan kontra gerakan meningkat, 

maka seluruh perusahaan dalam industri akan mengalami kondisi yang lebih buruk daripada 

sebelumnya.

Beberapa bentuk persaingan, khususnya persaingan harga, sangat tidak stabil dan sangat 

mungkin membuat keadaan industri memburuk dari sudut pandang kemampulabaan. 

Penurunan harga dengan mudah dan cepat ditandingi oleh lawan, dan apabila hal tersebut 

terjadi maka turunlah pendapatan bagi semua perusahaan kecuali jika elastisitas permintaan 

terhadap harga  pada industri cukup tinggi.

Pendatang Baru 
Potensial

Produk Pengganti

PembeliPemasok

Para Pesaing Industri

Persaingan Diantara 
Perusahaan Yang 

Ada
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Faktor-faktor yang menentukan intensitas persaingan dapat dan memang akan berubah. 

Contoh yang sering ditemui adalah perubahan dalam pertumbuhan industri yang diakibatkan 

oleh kedewasan industri. Apabila suatu industri beranjak dewasa, mak tingkat pertumbuhannya 

menurun, sehingga mengakibatkan makin meningginya intensitas persaingan, penurunan laba 

dan keguncangan pasar. 

Meskipun perusahaan harus hidup dengan banyak faktor yang menentukan intenitas 

persaingan industri, perusahaan-perusahaan tersebut dapat mempunyai ruang gerak tertentu 

untuk memperbaiki keadaannya  melalui peralihan strategis. Hal ini diantaranya dapat 

dilakukan dengan :

1. Meningkatkan biaya beralih pemasok dari pembeli dengan menyediakan bantuan 

rekayasa bagi pelanggan untuk merancang produknya agar sesuai dengan operasi 

pelanggan atau membuat mereka tergantung pada petunjuk teknis.

2. Meningkatkan diferensiasi produk, dengan memusatkan usaha penjualan pada 

segmen industri yang paling cepat pertumbuhannya atau pada daerah yang pasar 

dengan biaya tetap yang paling rendah.

3. Perusahaan-perusahaan yang ada dalam industri tersebut menghindari konfrontasi 

dengan pesaing yang hambatan pengunduran dirinya tinggi, sehingga dapat 

menjauhkan diri dari keterlibatan perang harga yang sengit.

4. Perusahaan-perusahaan yang ada dalam industri tersebut menurunkan rintang 

pengunduran dirinya sendiri.

2.   Metode Penelitian

A.  Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kepustakaan. Yaitu 

dengan jalan mempelajari berbagai literatur yang berkaitan dengan judul penelitian.

B.  Teknik pengumpulan data

Data dalam penelitian ini diambil dari berbagai literatur seperti buku, artikel, peraturan 

perundangan yang berkaitan dengan judul penelitian. 

C.   Sumber Data

Sumber data yang digunakan adalah sumber data sekunder yang diambil dari berbagai literatur 

seperti buku, artikel, peraturan perundangan yang berkaitan dengan judul penelitian

D.  Analisa Data

Data yang diperoleh dari berbagai literatur seperti buku, artikel, peraturan perundangan yang 

berkaitan dengan judul penelitian, dianalisa secara kualitatif dengan metode berpikir deduktif 

normatif, yaitu dari hal yang bersifat umum kemudian ditarik kesimpulan yang bersifat. Dari 

hasil penelitian yang diperoleh melalui penelitian kepustakaan disusun secara sistematis 

sehingga saling melengkapi ( ). www.skripsitesis.com

http://www.skripsitesis.com/
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III. PEMBAHASAN 

1.     Mekanisme Pembentukan Harga

Harga merupakan jumlah uang yang dibutuhkan untuk memperoleh sebuah produk atau jasa, 

dan merupakan faktor penentu utama permintaan pasar. Harga pasar sebuah produk 

mempengaruhi biaya-biaya faktor produksi, sehingga harga adalah alat pengukur dasar sebuah 

sistem ekonomi, dalam peranannya sebagai penentu alokasi sumber-sumber yang langka, harga 

menentukan apa yang akan diproduksi (penawaran) dan siapa yang akan memperoleh berapa 

banyak barang atau jasa yang diproduksi (permintaan). Terdapat beberapa faktor yang 

mempengaruhi proses penetapan harga, yaitu permintaan produk, target pangsa pasar, reaksi 

pesaing, penggunaan strategi penetapan harga, bauran pemasaran dan biaya untuk membeli 

produk (Stanton, 1984:315)

Mekanisme pembentukan harga yang diharapkan dapat terjadi dalam kondisi persaingan 

adalah pembentukan harga yang terjadi melalui sebuah mekanisme pasar. Dimana harga 

ditentukan oleh keseimbangan umum, dan harga keseimbangan inilah yang akan dipertahankan 

sampai ada kekuatan baru yang bisa mengubahnya (Putong, 280:2005). Sedangkan fenomena 

yang sering terjadi dalam beberapa industri di Indonesia adalah adanya kecenderungan para 

pelaku usaha baik secara individu (perusahaan) ataupun berkelompok (melalui asosiasi) untuk 

melakukan kesepakatan penetapan harga jual/tarif produk atau jasanya. Hal ini dilakukan 

dengan berbagai alasan, yang utamanya adalah untuk mengejar keuntungan. Selain itu upaya 

tersebut juga dilakukan untuk menjaga kelangsungan usaha para pelaku dalam industri. 

Sehingga diharapkan tidak terjadi perang tarif yang dikhawatirkan justru akan mematikan 

usaha mereka sendiri pada akhirnya karena ketidakmampuan untuk menutup biaya produksi. 

Fenomena tersebut dapat diamati pada tabel di bawah ini:
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Tabel 1

Kasus-Kasus Kartel Yang Terjadi Pada Beberapa Industri



J
u

r
n

a
l 

P
e

rs
a

in
g

a
n

 U
sa

h
a

KPPU - RI

202

Dari Tabel 1 dapat dilihat bahwa kegiatan kartel yang dilakukan di beberapa industri pada 

umumnya dimaksudkan untuk memperoleh profit atau keuntungan semata. Dan untuk 

memperoleh keuntungan tersebut para pelaku usaha  berupaya untuk melakukan usaha dengan 

resiko yang lebih kecil, yaitu dengan bekerja sama  dengan pelaku usaha yang lain.

Fenomena tersebut dapat dijelaskan dengan beberapa alasan berikut ini :

(1) menurut teori strategi bersaing dari Michael E. Porter dimana gerakan bersaing 

dalam suatu industri pada dasarnya tidak hanya dapat diartikan sebagai tindakan yang 

brutal untuk mematikan pesaing, gerakan bersaing tersebut juga dapat dilakukan 

sebagai gerakan kooperatif atau yang tidak mengancam. Dalam hal ini para pelaku 

usaha yang pada umumnya diwakili oleh asosiasi (sehingga mempunyai kedudukan 

oligopolis) mencari ”jalan aman” dan mencegah konfrontasi dengan melakukan 

negosiasi harga baik dengan pelaku usaha lainnya maupun dengan konsumen atau 

pengguna jasa yang bersangkutan yang biasanya juga diwakili oleh asosiasi. Dengan 

demikian para pengusaha akan mendapatkan profit dari harga yang disepakati tanpa 

harus mengeluarkan biaya yang lebih besar.

(2) Selain itu persaingan yang sehat dalam mindset para pengusaha adalah suatu kondisi 

tanpa persaingan sehingga setiap pelaku usaha akan selalu berkoordinasi dengan 

pelaku usaha lainnya dalam berbagai hal termasuk harga. Sehingga diharapkan akan 

tercipta kondisi yang rukun dan terkendali. 
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2. Pola Kartel

Adapun pola yang kartel yang muncul dan biasanya dilakukan adalah sebagai berikut:

(1) Kesepakatan antara sesama pelaku usaha

Pelaku usaha berkoordinasi dengan pelaku usaha lainnya dalam industri yang sejenis untuk 

menentukan harga produk atau jasanya yang akan dijual pada konsumen. Baik secara tertulis 

ataupun secara lisan. Pola inilah yang sering dijumpai pada praktik kesepakatan tarif atau harga 

di Indonesia.

(2) Kesepakatan antara pelaku usaha dan pemerintah

Para pelaku usaha melakukan perjanjian untuk menentukan harga dengan campur tangan 

pemerintah. Hal ini seperti yang terjadi pada kasus INACA yang kemudian berakhir dengan 

dicabutnya kewenangan INACA untuk menentukan tarif berdasarkan Keputusan Menteri 

Perhubungan No. 25 Tahun 1997. Selain itu pemerintah juga bertindak sebagai ”pemberi restu” 

terjadinya perjanjian kesepakatan harga. Hal ini berbeda dengan peran pemerintah sebagai 

regulator untuk menjaga kestabilan harga dan pasokan dalam suatu kondisi tertentu, misalnya 

untuk barang dan jasa yang mengusai hajat hidup orang banyak diperlukan peran pemerintah 

sebagai regulator untuk menentukan harga dan pasokan.

(3) Kesepakatan antara (asosiasi) pelaku usaha, (asosiasi) konsumen atau pengguna 

barang atau jasa, dan pemerintah. 

Para pelaku usaha yang biasanya diwakili oleh asosiasi, bersama dengan pelaku usaha lain yang 

bertindak sebagai konsumen atau pengguna barang/jasa yang biasanya juga diwakili oleh 

asosiasi mengadakan kesepakatan harga/tarif dengan pemerintah sebagai fasilitator ataupun 

saksi. Seperti pada kasus kesepakatan tarif antara pelaku usaha penyedia jasa dan pelaku usaha 

sebagai pengguna jasa pada industri kepelabuhan, dengan administrator pelabuhan (sebagai 

representasi dari pemerintah)  bertindak sebagai saksi dalam penandatanganan perjanjian 

kesepakatan harga.

Pelaku Usaha Pelaku Usaha

Pelaku Usaha Pemerintah

Pelaku Usaha  Lain 
Sebagai Konsumen 

(Asosiasi)

Pelaku Usaha  
Sebagai Produsen 

(Asosiasi)

Pemerintah 
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Menurut UNCTAD dalam Manual On The Formulation and Application Of Competitive Law , 

untuk mendeteksi adanya kartel terdapat beberapa hal yang dapat diamati, yaitu:

(1) Adanya kecenderungan untuk membuat perjanjian tertulis

(2) Para peserta kartel akan secara bersama-sama mengurangi ataupun menaikkan harga, 

agar tercapai tingkat harga yang sama. 

(3) Para pelaku usaha akan bekerjasama dengan pelaku usaha lainnya untuk  melakukan 

serangkaian tindakan tertentu.

Selain itu kegiatan kartel juga dapat dideteksi dari  :

(1) Bukti-bukti dari konsumen

(2) Bukti-bukti dari whistleblower

(3) Bukti-bukti dari para pelu usaha atau pendatang baru atau pesaing potensial

(4) Bukti-bukti dari dokumentasi perjanjian

(5) Perilaku pasar yang bersangkutan

Dalam guideline tentang perjanjian penetapan harga dan resale price maintenace dalam UU No 5 

Tahun 1999, disebutkan bahwa kondisi yang mendorong terjadinya penetapan harga menurut 

pengalaman empiris dari beberapa negara, adalah :

(1) Jumlah pelaku usaha yang terbatas. Hal ini akan membuat industri semakin potensial 

untuk dimasuki. Apabila suatu industri memiliki ukuran yang sangt besar dan hanya 

didominasi oleh beberapa produsen, maka perjanjian penetapan harga tersebut 

menjadi instrumen yang sangat menguntungkan bagi pelaku usaha

(2) Konsentrasi pembeli yang rendah. Sebagai akibat dari tingkat konsentrasi yang 

rendah tersebut, maka pembeli tidak memiliki kekuatan tawar ketika berhadapan 

dengan produsen

(3) Terbatasnya produk subtitusi. Produk subtitusi yang hanya sedikit akan mendorong 

produsen-produsen produk sejenis melakukan perjanjian penetapan harga.

(4) Homogenitas produk yang tinggi. Apabila sebuah produk memiliki homogenitas yang 

tinggi, maka hal ini akan mempermudah para produsen untuk mencapai kesepakatan 

perjanjian penetapan harga.

(5) Entry barrier. Suatu pasar dengan karakteristik sunk cost yang tinggi sehingga biaya 

untuk melakukan investasi awal sangat besar.

(6) Faktor-faktor lain. Misalnya, tidak transparannya informasi mengenai harga, 

pertumbuhan pasar yang rendah, serta transaksi yang biasanya dilakukan dalam 

kuantitas besar tetapi tidak memiliki frekwensi yang pasti.
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3. Peran KPPU Dalam Memutus Siklus Terjadinya Persaingan Tidak Sehat

Dalam UU No.5 Tahun 1999 kegiatan kartel dilarang dengan pendekatan per se illegal pada 

pasal 11. Sehingga apapun bentuk kegiatan yang berkaitan dengan perjanjian tersebut adalah 

melanggar UU No.5 Tahun 1999. Karena pada umumnya kartel akan menimbulkan inefisiensi, 

sehingga tidak dapat memberikan kontribusi yang optimal terhadap kesejahteraan ekonomi 

(economic welfare). Disisi lain dalam dunia bisnis, para pelaku usaha berdalih bahwa pada 

praktiknya pengaturan harga diperlukan untuk kelangsungan bisnis dalam suatu industri. 

Untuk mencegah adanya predatory pricing yang pada akhirnya akan mengancam kelangsungan 

usaha itu sendiri. Hal ini seperti terungkap dalam diskusi dalam seminar ”Persaingan Usaha 

yang Sehat dalam Industri Keuangan” di Hotel Hyatt pada 18 Juli 2007 lalu. Dalam diskusi 

tersebut peserta diskusi menanyakan tentang sikap KPPU tentang dampak dari kompetisi atau 

dibukanya pasar dimana kemudian para pelaku usaha bersaing dengan memberikan harga 

semurah-murahnya tanpa memperhatikan kemampuan perusahaan yang berakibat pada 

matinya usaha itu sendiri. Bila hal ini terjadi   maka KPPU  pada titik ekstrim berikutnya akan 

memberlakukan pasal larangan jual rugi yang diatur dalam pasal 20 pada pengusaha yang 

bersangkutan.

Berdasarkan fakta tersebut, dapat disimpulkan bahwa dalam  menciptakan persaingan sehat 

pada suatu industri, dengan membuka pasar yang semula berbentuk oligopoli atupun monopoli 

akan membawa konsekuensi munculnya pesaing-pesaing baru yang membawa tawaran harga 

yang bersaing. Munculnya beragam opsi harga tersebut juga membawa konsekuensi  

munculnya predatory pricing. Dari adanya predatory pricing akan ada pelaku-pelaku usaha yang 

tergusur atau mati. Selain itu intensitas persaingan yang makin tinggi juga memunculkan 

peluang adanya kartel harga untuk meminimalisir intensitas persaingan. Dan kembali akan 

menciptakan struktur oligopoli ataupun monopoli. Gambaran mengenai proses 

berlangsungnya siklus tersebut dapat dilihat dalam bagan dibawah ini :

Siklus Kondisi Pasar

oligopoli/monopoli

Peluang muncul predatory pricing/ kartel

Munculnya pesaing-pesaing baru

Pembukaan 
pasar/kompetisi 

(KPPU)

Monitoring mekanisme 
penetapan harga 

(KPPU)
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Maka disinilah diperlukan peran KPPU untuk memutus siklus tersebut. Antara lain dengan 

terus melakukan monitoring  terhadap kondisi kompetisi setelah memberikan putusan atas 

suatu perkara ataupun saran dan pertimbangan. Peran KPPU dalam mewujudkan suatu iklim 

berusaha yang kondusif melalui persaingan usaha yang sehat tersebut haruslah diwujudkan 

dalam suatu sikap yang konsisten dan kontinyu

IV. Penutupan

1.   Kesimpulan

A.   Fenomena mekanisme penetapan harga melalui praktik persaingan usaha yang tidak sehat 

di Indonesia dapat dijumpai pada berbagai industri, diantaranya adalah industri minyak, 

telekomunikasi, kepelabuhan, gula, dan penerbangan.

B.  Pola kartel yang terjadi pada beberapa industri di indonesia yang muncul dan biasanya 

dilakukan adalah :

(1)  kesepakatan antara sesama pelaku usaha

Pelaku usaha berkoordinasi dengan pelaku usaha lainnya dalam industri yang sejenis untuk 

menentukan harga produk atau jasanya yang akan dijual pada konsumen. Baik secara tertulis 

ataupun secara lisan. Pola inilah yang sering dijumpai pada praktik kesepakatan tarif atau harga 

di Indonesia.

(2)  kesepakatan antara pelaku usaha dan pemerintah

Para pelaku usaha melakukan perjanjian untuk menentukan harga dengan campur tangan 

pemerintah. Selain itu pemerintah juga bertindak sebagai ”pemberi restu” terjadinya perjanjian 

kesepakatan harga. Hal ini berbeda dengan peran pemerintah sebagai regulator untuk menjaga 

kestabilan harga dan pasokan dalam suatu kondisi tertentu, misalnya untuk barang dan jasa 

yang mengusai hajat hidup orang banyak diperlukan peran pemerintah sebagai regulator untuk 

menentukan harga dan pasokan.

(3)  kesepakatan antara (asosiasi) pelaku usaha, (asosiasi) konsumen atau pengguna barang atau 

jasa, dan pemerintah. 

Para pelaku usaha yang biasanya diwakili oleh asosiasi, bersama dengan pelaku usaha lain yang 

bertindak sebagai konsumen atau pengguna barang/jasa mengadakan kesepakatan harga/tarif 

dengan pemerintah sebagai fasilitator ataupun saksi. 

C.  Pada dasarnya kondisi yang mendorong terjadinya penetapan harga, di negara-negara lain 

tidak berbeda dengan kondisi yang terjadi di Indonesia, yaitu jumlah pelaku usaha terbatas, 

konsentrasi pembeli yang rendah, terbatasnya produk subtitusi, homogenitas produk yang 

tinggi, barrier to entry, dan faktor-faktor lain seperti, transparansi harga, pertumbuhan pasar 

yang rendah dan frekwensi transaksi yang tidak pasti.

D.  Dalam upaya untuk mewujudkan iklim persaingan usaha yang sehat di Indonesia diperlukan 

peran KPPU secara konsisten dan kontinyu untuk memutus siklus terjadinya persaingan 

usaha yang tidak sehat.
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2.   Saran

A. Diadakannya monitoring secara konsisten dan kontinyu (berlanjut) terhadap aktivitas 

asosiasi-asosiasi usaha yang ada di Indonesia, implikasi putusan ataupun saran dan 

pertimbangan yang dihasilkan oleh KPPU.

B. Pembuatan report progress secara berkala terhadap hasil putusan ataupun saran dan 

pertimbangan KPPU untuk mengetahui kinerja dan dampak setiap kegiatan KPPU 

terhadap penciptaan iklim persaingan usaha yang sehat di Indonesia.
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IMPLEMENTASI GOOD PUBLIC 

GOVERNANCE

DI LINGKUNGAN KOMISI 

PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

oleh: WIWIT WIDODO
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Abstraksi

Pembahasan Good public governance dalam lingkup lembaga publik selalu menjadi topik yang 

menarik untuk dibahas. Wacana good public governance selalu lebih mudah dipahami ketimbang 

untuk dilaksanakan. Namun demikian, bagi lembaga publik yang ingin meningkatkan kinerja 

dan pengembangan organisasinya, implementasi good public governance menjadi suatu 

kebutuhan dan keharusan. 

Komisi Pengawas Persaingan Usaha sebagai lembaga publik yang memiliki peran dalam 

menegakkan hukum persaingan menyadari arti penting penerapan good public governance. 

Melalui penerapan good public governance, akuntabilitas dan kredibilitas KPPU dapat 

ditingkatkan. 

Paper ini membahas tentang implementasi good public governance di lingkungan KPPU dengan 

menggunakan 9 (sembilan) kriteria penilaian yang diadopsi dari indikator good public governance 

yang disusun Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas). Penelitian ini 

merupakan penelitian deskriptif yang berusaha menjelaskan penerapan good public governance di 

KPPU. 

Dari hasil pengamatan, disimpulkan bahwa penerapan good public governance di lingkungan 

KPPU sudah berjalan baik, walaupun masih ada kekurangan yang perlu diperbaiki. Penelitian 

ini akhirnya menyarankan kepada KPPU agar mempertimbangkan penerapan mekanisme 

reward and punishment, memberlakukan otonomi penuh pada Kantor Perwakilan Daerah, dan 

memperjelas peran antara Komisi dan Sekretariat Komisi.  

I.   Pendahuluan

A.  Latar Belakang Masalah

Sembilan tahun era reformasi di Indonesia belum menunjukkan perbaikan yang signifikan pada 

sistem tata kelola penyelenggaraan lembaga publik. Berbagai permasalahan seperti kolusi, 

korupsi dan nepotisme masih kerap kali dijumpai pada sistem birokrasi pemerintah. Indeks 

persepsi korupsi (corruption perception index/CPI) yang dikeluarkan oleh Transparency 

International pada tahun 2006 kembali memperlihatkan peringkat korupsi Indonesia yang masih 

buruk, yaitu dengan nilai indeks sebesar 2,4. Nilai indeks ini sekaligus menjadikan Indonesia 

sebagai negara terkorup ketujuh (dari 163 negara) pada tahun 2006. 

Tingginya tingkat korupsi tidak lepas dari sistem tata kelola pemerintahan pada lembaga 

publik. Tata kelola pemerintahan yang buruk (poor governance) akan membawa dampak yang 

buruk pada perilaku individu/ aparatur negara yang berada didalam lembaga tersebut dan pada 

akhirnya akan berdampak pula pada kinerja organisasi secara menyeluruh.

Salah satu pendekatan yang dapat digunakan untuk memperbaiki tata kelola organisasi agar 

menjadi lebih baik adalah melalui penerapan good governance. Istilah good governance sendiri 

dapat diartikan sebagai terlaksananya tata ekonomi, politik dan sosial yang baik. 

1. Dalam kategori Transparency International, nilai CPI di bawah 3 masih dikategorikan sebagai negara yang kondisinya sangat parah 

dalam persoalan korupsi (severe corruption problem)

2. Achwan, Rochman, 2000, "Good Governance: Manifesto Politik Abad Ke-21", dalam Kompas, Rabu 28 Juni 2000, hal. 39

1

2
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Jika kondisi good governance dapat dicapai maka terwujudnya negara yang bersih dan responsif 

(clean and responsive state), semaraknya masyarakat sipil (vibrant civil society) dan kehidupan bisnis 

yang bertanggung jawab (good corporate governance) bukan merupakan impian lagi.

Perbedaan paling pokok antara konsep government dan governance terletak pada bagaimana cara 

penyelenggaraan otoritas politik,ekonomi dan administrasi dalam pengelolaan urusan suatu 

bangsa. Konsep “pemerintahan ”berkonotasi peranan pemerintah yang lebih dominan dalam 

penyelenggaraan berbagai otoritas tadi. Sedangkan dalam governance mengandung makna 

bagaimana cara suatu bangsa mendistribusikan kekuasaan dan mengelola sumber daya dan 

berbagai masalah yang dihadapi masyarakat. Dengan kata lain,dalam konsep governance 

terkandung unsur demokratis, adil, transparan, rule of law, partisipatif dan kemitraan.

Mungkin definisi yang dirumuskan IIAS adalah yang paling tepat menjelaskan makna tersebut 

yakni “the process whereby elements in society wield power and authority,and influence and enact policies 

and decisions concerning public life, economic and social development .”  Terjemahan dalam bahasa 

Indonesia adalah proses dimana berbagai unsur dalam masyarakat menggalang kekuatan dan 

otoritas,dan mempengaruhi dan mengesahkan kebijakan dan keputusan tentang kehidupan 

publik, serta pembangunan ekonomi dan sosial.

Di dalam governance terdapat tiga komponen atau pilar yang terlibat. Pertama, public governance 

yang merujuk pada lembaga pemerintahan (legislatif, eksekutif, dan yudikatif), sehingga dapat 

diartikan sebagai tata kepemerintahan yang baik di lembaga-lembaga pemerintahan. Kedua, 

corporate governance yang merujuk pada dunia usaha swasta,  sehingga dapat diartikan sebagai 

tata kelola perusahaan yang baik. Ketiga, civil society atau masyarakat luas. Idealnya, hubungan 

antar ketiga komponen (lembaga kepemerintahan, dunia usaha, dan   masyarakat) di atas harus 

dalam posisi seimbang, sinergis dan saling mengawasi (check and balances).

Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) sebagai salah satu lembaga publik yang 

diamanatkan oleh Undang-undang No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan 

Persaingan Usaha Tidak Sehat untuk menegakkan hukum persaingan memiliki tanggung 

jawab dalam melaksanakan tata kelola pemerintahan/ organisasi secara baik dan benar. Dalam 

menjalankan tugas pokok dan fungsinya, penerapan good public governance di lingkungan KPPU 

dapat memberikan energi yang positif pada perkembangan dan kinerja organisasi. 

Tulisan ini akan memaparkan implementasi good public governance di lingkungan KPPU. Penulis 

menyadari bahwa dalam lingkup organisasi KPPU, tidak dikenal istilah penerapan good public 

governance. Namun demikian, penulis berasumsi bahwa sebenarnya KPPU dalam melaksanakan 

tugas pokok dan fungsinya disadari atau tidak disadari sudah mulai mengupayakan good public 

governance pada setiap aspek lembaga. Oleh sebab itu, instrumen penilaian good public governance 

di lingkungan KPPU pada tulisan ini diadopsi berdasarkan prinsip good public governance yang 

disusun oleh Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) dan selanjutnya dianalisa 

berdasarkan pengamatan penulis.
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B.  Perumusan Masalah

Sebagai salah satu lembaga penegak hukum yang dibentuk melalui undang-undang, KPPU 

memiliki tanggung jawab dalam melaksanakan tata kelola organisasi secara baik dan benar. 

Penerapan good public governance dalam lingkungan KPPU dapat meningkatkan akuntabilitas 

dan kinerja KPPU. Akan tetapi, penerapan good public governance dalam seluruh lingkup 

organisasi tidaklah semudah yang dipikirkan. Perlu sebuah komitmen yang kuat serta proses 

yang panjang untuk dapat mencapai hasil yang diinginkan. Atas dasar itulah, penulis akan 

memfokuskan permasalahan pada implementasi good public governance di lingkungan KPPU. 

C.  Tujuan Penulisan

Berdasarkan permasalahan yang telah dijelaskan, maka tujuan penulisan kertas kerja ini adalah:

1. Untuk memberikan pemahaman mengenai arti penting penerapan good public 

governance di lingkungan KPPU sehingga dapat mendukung pengembangan dan 

penguatan kelembagaan KPPU.

2. Untuk memberikan gambaran umum mengenai implementasi good public governance di 

lingkungan KPPU.

3. Untuk meningkatkan pengetahuan penulis mengenai konsep good public governance.

4. Sebagai referensi tambahan mengenai implementasi good public governance di 

lingkungan KPPU.

D.  Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan kertas kerja ini adalah sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini terdiri dari latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penulisan, dan 

sistematika penulisan

BAB II KERANGKA TEORI DAN METODE PENELITIAN

Bab ini terdiri dari kerangka teori dan metode penelitian yang digunakan.

BAB III PEMBAHASAN HASIL PENELITIAN

Bab ini membahas hasil penelitian yang terdiri dari Wawasan ke Depan (visionary), Keterbukaan 

dan Transparansi  (openness and transparency), Partisipasi Masyarakat (participation), Tanggung 

Gugat (accountability), Supremasi Hukum (rule of law), Profesionalisme dan Kompetensi 

(profesionalism and competency), Keefisienan dan Keefektifan (efficiency and effectiveness), 

Desentralisasi (decentralization), dan Komitmen Pasar yang Fair (commitment to fair market).

BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN

Bab ini membahas kesimpulan dan saran yang diberikan penulis.
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II.  Kerangka Teori Dan Metode Penelitian

A.   Kerangka Teori

Istilah “governance” sebenarnya sudah dikenal dalam literatur administrasi dan ilmu politik 

hampir 120 tahun, sejak Woodrow Wilson, yang kemudian menjadi Presiden Amerika Serikat 

ke 27, memperkenalkan bidang studi tersebut kira-kira 125 tahun yang lalu. Wacana tentang 

“governance” dalam pengertian kedalam bahasa Indonesia diartikan sebagai tata-pemerintahan, 

penyelenggaraan pemerintahan atau pengelolaan pemerintahan, tata-pamong baru muncul 

sekitar 15 tahun belakangan, terutama setelah berbagai lembaga pembiayaan internasional 

menetapkan “good governance”  sebagai persyaratan utama untuk setiap program bantuan 

mereka. Oleh para teoritisi dan praktisi administrasi negara Indonesia, istilah “good governance”  

telah diterjemahkan dalam berbagai istilah, misalnya, penyelenggaraan pemerintahan yang 

amanah (Bintoro Tjokroamidjojo), tata pemerintahan yang baik (UNDP), pengelolaan 

pemerintahan yang baik dan bertanggunjawab (LAN), dan ada juga yang mengartikan secara 

sempit sebagai pemerintahan yang bersih (clean government). 

Definisi Good Governance

Governance, yang diterjemahkan menjadi tata pemerintahan, adalah penggunaan wewenang 

ekonomi, politik dan administrasi guna mengelola urusan-urusan negara pada semua tingkat. 

Tata pemerintahan mencakup seluruh mekanisme, proses dan lembaga-lembaga dimana warga 

dan kelompok-kelompok masyarakat mengutarakan kepentingan mereka, menggunakan hak 

hukum, memenuhi kewajiban dan menjembatani perbedaan-perbedaan diantara mereka.

Definisi lain menyebutkan governance adalah mekanisme pengelolaan sumber daya ekonomi dan 

sosial yang melibatkan pengaruh sektor negara dan sektor non-pemerintah dalam suatu usaha 

kolektif. Definisi ini mengasumsikan banyak aktor yang terlibat dimana tidak ada yang sangat 

dominan yang menentukan gerak aktor lain. Pesan pertama dari terminologi governance 

membantah pemahaman formal tentang bekerjanya institusi-institusi negara. Governance 

mengakui bahwa didalam masyarakat terdapat banyak pusat pengambilan keputusan yang 

bekerja pada tingkat yang berbeda.

Menurut dokumen United Nations Development Program (UNDP), tata pemerintahan adalah 

penggunaan wewenang ekonomi politik dan administrasi guna mengelola urusan-urusan 

negara pada semua tingkat. Tata pemerintahan mencakup seluruh mekanisme, proses dan 

lembaga-lembaga dimana warga dan kelompok-kelompok masyarakat mengutarakan 

kepentingan mereka, menggunakan hak hukum, memenuhi kewajiban dan menjembatani 

perbedaan-perbedaan diantara mereka. 

3.Dikutip dari artikel “Dokumen Kebijakan UNDP : Tata Pemerintahan Menunjang Pembangunan Manusia Berkelanjutan”, dalam 

buletin informasi Program Kemitraan untuk Pembaharuan Tata Pemerintahan di Indonesia, 2000.

4. Meuthia Ganie-Rochman dalam artikel berjudul “Good governance : Prinsip, Komponen dan Penerapannya”, yang dimuat dalam buku 

HAM : Penyelenggaraan Negara Yang Baik & Masyarakat Warga, (2000), Jakarta : Komnas HAM.

5.Dokumen Kebijakan UNDP dalam “Tata Pemerintahan Menunjang Pembangunan Manusia Berkelanjutan”, Januari 1997, yang 

dikutip dari Buletin Informasi Program Kemitraan untuk Pembaharuan Tata Pemerintahan di Indonesia, 2000

3

4

5
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Dari beberapa definisi di atas, terlihat bahwa cakupan atau masalah yang dibahas dalam good 

governance sangat luas. Oleh sebab itu, dalam tulisan ini, good governance didefinisikan dalam arti 

sempit sebagai tata pengelolaan organisasi yang baik dan benar dengan tujuan untuk 

meningkatkan nilai dan kinerja organisasi sesuai dengan prinsip transparansi, akuntabilitas, 

tanggung jawab dan kewajaran. 

Prinsip-prinsip Good Governance

Masyarakat Transparansi Indonesia menyebutkan sejumlah indikator good governance seperti: 

transparansi, akuntabilitas, kewajaran dan kesetaraan, serta kesinambungan. Asian Development 

Bank sendiri menegaskan adanya konsensus umum bahwa good governance dilandasi oleh 4 pilar, 

yaitu: accountability, transparency, predictability, dan participation. 

Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) menggambarkan empat belas 

karakteristik yang dapat terhimpun dari telusuran wacana good governance. Keempat belas 

komponen tersebut yaitu: 

1. Wawasan ke Depan (visionary);

2. Keterbukaan dan Transparansi  (openness and transparency);

3. Partisipasi Masyarakat (participation);

4. Tanggung Gugat (accountability);

5. Supremasi Hukum (rule of law);

6. Demokrasi (democracy);

7. Profesionalisme dan Kompetensi (profesionalism and competency);

8. Daya Tanggap (responsiveness);

9. Keefisienan dan Keefektifan (efficiency and effectiveness); 

10. Desentralisasi (decentralization);

11. Kemitraan dengan Dunia Usaha Swasta dan Masyarakat (private sector and civil society 

partnership);

12. Komitmen pada Pengurangan Kesenjangan (commitment to reduce Inequality);

13. Komitmen pada Lingkungan Hidup (commitment to environmental protection);

14. Komitmen Pasar yang Fair (commitment to fair market);

Dengan demikian, jelas bahwa jumlah komponen atau pun prinsip yang melandasi tata 

pemerintahan yang baik (good governance) sangat bervariasi dari satu institusi ke institusi lain, 

dari satu pakar ke pakar lainnya. Namun demikian, ada sejumlah prinsip yang dianggap sebagai 

prinsip-prinsip utama yang melandasi good governance, yaitu: akuntabilitas, transparansi, dan 

partisipasi masyarakat.
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Ketiga prinsip tersebut diatas tidaklah dapat berjalan sendiri-sendiri, ada hubungan yang 

sangat erat dan saling mempengaruhi, masing-masing adalah instrumen yang diperlukan 

untuk mencapai prinsip yang lainnya, dan ketiganya adalah instrumen yang diperlukan untuk 

mencapai manajemen publik yang baik. 

Akuntabilitas dapat dilihat melalui adanya pembatasan tugas yang jelas dan efisien dalam 

sebuah lembaga publik. Secara garis besar dapat disimpulkan bahwa akuntabilitas berhubungan 

dengan kewajiban dari institusi publik maupun para aparat/ individu yang bekerja di dalamnya 

untuk membuat kebijakan maupun melakukan aksi yang sesuai dengan nilai yang berlaku 

maupun kebutuhan masyarakat. Akuntabilitas publik menuntut adanya pembatasan tugas yang 

jelas dan efisien dari para aparat birokrasi. Karena pemerintah bertanggung gugat baik dari segi 

penggunaan keuangan maupun sumber daya publik dan juga akan hasil, akuntabilitas internal 

harus dilengkapi dengan akuntabilitas eksternal , melalui umpan balik dari para pemakai jasa 

pelayanan maupun dari masyarakat. Prinsip akuntabilitas publik adalah suatu ukuran yang 

menunjukkan seberapa besar tingkat kesesuaian penyelenggaraan pelayanan dengan ukuran 

nilai-nilai atau norma-norma eksternal yang dimiliki oleh para stakeholders.

Transparansi berarti terbukanya akses bagi semua pihak yang berkepentingan terhadap setiap 

informasi terkait dengan biaya yang minimal. Informasi sosial, ekonomi, dan politik yang andal 

(reliable) dan berkala haruslah tersedia dan dapat diakses oleh publik (biasanya melalui filter 

media massa yang bertanggung jawab). Artinya, transparansi dibangun atas pijakan kebebasan 

arus informasi yang memadai disediakan untuk dipahami dan dapat dipantau.

Transparansi jelas mengurangi tingkat ketidakpastian dalam proses pengambilan keputusan 

dan implementasi kebijakan publik. Sebab, penyebarluasan berbagai informasi yang selama ini 

aksesnya hanya dimiliki pemerintah dapat memberikan kesempatan kepada berbagai komponen 

masyarakat untuk turut mengambil keputusan. Oleh karenanya, perlu dicatat bahwa informasi 

ini bukan sekedar tersedia, tapi juga relevan dan bisa dipahami publik. Selain itu, transparansi 

ini dapat membantu untuk mempersempit peluang korupsi di kalangan para pejabat publik 

dengan “terlihatnya” segala proses pengambilan keputusan oleh masyarakat luas.

Partisipasi merupakan perwujudan dari berubahnya paradigma mengenai peran masyarakat 

dalam pembangunan. Masyarakat bukanlah sekedar penerima manfaat (beneficiaries) atau objek 

belaka, melainkan agen pembangunan (subjek) yang mempunyai porsi yang penting. Dengan 

prinsip “dari dan untuk rakyat”, mereka harus memiliki akses pada pelbagai institusi yang 

mempromosikan pembangunan. Karenanya, kualitas hubungan antara pemerintah dengan 

warga yang dilayani dan dilindunginya menjadi penting di sini. 

Implementasi good governance dapat dicapai melalui dua sasaran. Pertama, masalah internal, 

yaitu perlunya pembenahan dari dalam tentang bagaimana menjaga hubungan antar organ 

perusahaan, aspek pengelolaannya serta pertanggung jawabannya. Kedua, menyangkut 

bagaimana organisasi mengakomodasi kepentingan pihak yang terkait dengan organisasi itu 

sendiri.
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B.   Metode Penelitian

Metode penelitian dilakukan dengan melakukan pengamatan terhadap kriteria penilaian 

implementasi good public governance di lingkungan KPPU. Kriteria penilaian tersebut 

diturunkan dari 14 (empat belas) indikator good public governance yang disusun oleh Bappenas. 

Namun demikian, indikator yang dipakai pada tulisan ini hanya berjumlah delapan indikator. 

Penentuan indikator mana yang dipakai disesuaikan dengan kebutuhan dan kondisi unit 

analisis, yaitu KPPU sebagai sebuah organisasi. 

Kedelapan kriteria penilaian yang dipakai adalah:

1. Wawasan ke Depan (visionary)

2. Keterbukaan dan Transparansi  (openness and transparency)

3. Partisipasi Masyarakat (participation)

4. Tanggung Gugat (accountability)

5. Profesionalisme dan Kompetensi (profesionalism and competency)

6. Keefisienan dan Keefektifan (efficiency and effectiveness)

7. Desentralisasi (decentralization)

8. Komitmen Pasar yang Fair (commitment to fair market)

Sedangkan teknik pengumpulan data, dilakukan dengan metode kajian literatur. Kajian 

literatur dilakukan untuk mendapatkan kerangka teori yang dapat dipakai sebagai landasan 

kertas kerja ini. 

III.  Pembahasan Hasil Penelitian

A.    Wawasan ke Depan (Visionary)

Wawasan ke depan (visionary) memiliki pengertian bahwa semua kegiatan pemerintahan/ 

lembaga publik di berbagai bidang seharusnya didasarkan pada visi dan misi yang jelas disertai 

strategi implementasi yang tepat sasaran. KPPU sebagai lembaga publik yang lepas dari 

pengaruh pemerintah dan pihak manapun (independen) memiliki visi menjadi lembaga 

pengawas persaingan usaha yang efektif dan kredibel untuk meningkatkan kesejahteraan 

rakyat. Visi ini dituangkan dalam rencana strategis KPPU periode 2007-2011. 

Visi KPPU adalah gambaran masa depan KPPU yang hendak diwujudkan setelah program-

program dalam jangka waktu rencana strategis selesai dilakukan. Untuk mewujudkan visi 

tersebut di atas, maka dirumuskan misi KPPU sebagai berikut:

1. Menegakkan hukum persaingan

2. Menginternalisasikan nilai-nilai persaingan

3. Membangun kelembagaan yang efektif dan kredibel 
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Dalam buku rencana strategis KPPU periode 2007 – 2011, dijelaskan bahwa KPPU telah 

memiliki wawasan ke depan yang sangat baik. Dalam rencana strategis tersebut ditunjukkan 

visi dan misi, nilai-nilai dasar, strategi, struktur organisasi, sasaran strategis serta program 

kerja dan kegiatan KPPU periode 2007 – 2011.

Dengan rencana strategis ini, KPPU telah memiliki pandangan yang jelas mengenai 

perkembangan KPPU di masa depan. Rencana strategis ini juga dapat dipakai sebagai acuan 

pencapaian tujuan jangka pendek, jangka menengah dan jangka panjang bagi setiap organ di 

lingkungan KPPU.  

Namun demikian, tantangan selanjutnya adalah bagaimana melaksanakan seluruh rencana 

strategis yang telah disusun ini. Pelaksanaan rencana strategis membutuhkan komitmen dan 

dukungan penuh dari seluruh stakeholders yang ada. 

B.   Keterbukaan dan Transparansi  (Openness and Transparency)

Keterbukaan dan transparansi dapat dilihat pada dua aspek, yaitu aspek internal dan aspek 

eksternal. Aspek internal berkaitan dengan keterbukaan dan transparansi dalam 

pengungkapan laporan tahunan yang meliputi laporan keuangan, laporan barang milik negara 

(BMN), dan laporan kinerja KPPU. Sedangkan aspek eksternal dapat dilihat melalui 

kemudahan masyarakat untuk mengetahui serta memperoleh data dan informasi tentang 

kebijakan, program, putusan dan kegiatan KPPU, baik yang dilaksanakan di tingkat pusat 

maupun daerah. 

Dari hasil pengamatan pada laporan tahun 2005, dapat dilihat bahwa laporan tahunan sudah 

memuat kinerja KPPU selama satu tahun lengkap dengan lampiran putusan-putusan KPPU 

dan resume saran pertimbangan. Namun demikian, time frame atau kerangka waktu 

penyelesaian laporan tahunan selalu berubah-ubah. Tidak ada pedoman yang jelas mengenai 

bagaimana laporan tahunan dan semesteran KPPU disusun, batas waktu pembuatan, serta 

materi yang disampaikan dalam laporan.

Sedangkan laporan keuangan dan barang milik negara (BMN) KPPU sudah mengikuti aturan 

sistem akuntansi pemerintahan, yaitu melalui aplikasi Sistem Akuntansi Keuangan (SAK) dan 

Sistem Akuntansi Barang Milik Negara (SABMN).

Laporan keuangan pokok terdiri dari: Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Arus Kas, 

Catatan atas Laporan Keuangan. Penyampaian Laporan Keuangan dilaksanakan tiap bulan dan 

tiap semester. Dari hasil pengamatan, penyampaian laporan keuangan KPPU selalu tepat 

waktu. 

Mengenai aspek eksternal prinsip keterbukaan dan transparansi, KPPU telah memiliki media 

komunikasi berupa website KPPU yang dapat dilihat di . Selain itu, KPPU juga 

memiliki majalah “Kompetisi” yang terbit setiap bulan. Putusan-putusan KPPU selalu 

diumumkan secara luas kepada masyarakat melalui berbagai media. 

Dari penjelasan di atas, dengan demikian dapat disimpulkan bahwa aspek keterbukaan dan 

transparansi di lingkungan KPPU dapat dinilai baik.

www.kppu.go.id

http://www.kppu.go.id/
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C.   Partisipasi Masyarakat (Participation)

Partisipasi masyarakat yang menunjukkan implementasi good public governance disini dilihat 

dari kuantitas laporan perkara yang diterima KPPU dari masyarakat atau stakeholders lainnya. 

Semakin banyak laporan perkara yang diterima KPPU, sedikit banyak menunjukkan tingginya 

partisipasi/ tingkat awareness masyarakat terhadap KPPU. Tingginya partisipasi masyarakat 

menggambarkan implementasi good public governance yang semakin baik.  

Pada Laporan Tahun 2005 KPPU, disebutkan bahwa sejak tahun 2000, terdapat peningkatan 

jumlah laporan yang diterima KPPU. Peningkatan tersebut terjadi tidak hanya berasal dari 

kesadaran hukum masyarakat, melainkan juga ditunjang oleh berbagai program dan kegiatan 

KPPU baik dalam bentuk sosialisasi, pelatihan, workshop dan sebagainya, termasuk dengan 

dibukanya kantor perwakilan daerah KPPU. Selama tahun 2005, KPPU telah menerima 172 

laporan dari masyarakat. Seluruh laporan yang diterima KPPU akan dilakukan pengujian 

laporan, antara lain proses penelitian laporan, klarifikasi kepada pihak yang melaporkan, dan 

pengamatan langsung di lapangan. Dari proses pengujian tersebut, tidak seluruh laporan dapat 

masuk dalam kategori pelanggaran terhadap Undang-undang No. 5 Tahun 1999 tentang 

Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Disamping itu, ditemukan 

pula laporan yang sebenarnya bukan yuridiksi KPPU. Kategori ini meliputi laporan tindak 

pidana, permasalahan keperdataan, tembusan sanggahan tender dan laporan yang berkaitan 

dengan kebijakan persaingan yang dikeluarkan oleh Pemerintah.

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa aspek partisipasi masyarakat dalam mendukung 

implementasi good public governance di lingkungan KPPU dapat dinilai baik.

D.   Tanggung Gugat (Accountability)

Aspek tanggung gugat (accountability) pada kertas kerja ini dinilai melalui keberadaan unit 

pengendali internal. Keberadaan unit pengendali internal dalam struktur organisasi publik 

sangat mendukung penerapan good public governance secara lebih efektif. Pengamatan terhadap 

keberadaan sistem pengendali internal KPPU dilihat melalui struktur organisasi KPPU dan 

Keputusan KPPU No. 160/KEP/KPPU/VIII/2007 tentang Sekretariat Komisi Pengawas 

Persaingan Usaha. 

Pada Keputusan KPPU No. 160/KEP/KPPU/VIII/2007 tentang Sekretariat Komisi 

Pengawas Persaingan Usaha, Bab II Susunan Organisasi KPPU, terdapat unit pengendali 

internal yang merupakan bagian dari sekretariat KPPU. Tugas pokok dan wewenang unit 

pengendali internal yang diatur pada keputusan ini meliputi tugas pengawasan keuangan, 

manajerial, dan pelaksanaan program serta kegiatan di lingkungan Sekretariat Komisi. 

Dalam melaksanakan tugasnya, Pengendali Internal mempunyai wewenang sebagai berikut:

1. Meminta data dan informasi tentang penggunaan sumber daya oleh masing-masing 

unit kerja di lingkungan Sekretariat Komisi untuk dilakukan pemeriksaan.

2. Menilai dan mengevaluasi kinerja setiap unit kerja  di lingkungan Sekretariat Komisi.
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3. Melakukan pengawasan dan pengendalian unit kerja di lingkungan Sekretariat 

Komisi.

Sedangkan fungsi Pengendali Internal KPPU adalah sebagai berikut: 

1. Pengembangan rencana Unit Kerja Pengendali Internal baik jangka pendek maupun 

jangka panjang sesuai arahan Direktur Eksekutif.

2. Perumusan kebijakan pengawasan internal.

3. Pelaksanaan teknis operasional pengawasan internal dan pengendalian Sekretariat 

Komisi.

4. Analisis kinerja unit kerja di lingkungan Sekretariat Komisi.

5. Pengembangan sistem prosedur, metode, dan instrumen pengawasan dan 

pengendalian di lingkungan Sekretariat Komisi.

6. Pelaporan hasil pengawasan internal Sekretariat Komisi kepada Direktur Eksekutif

Adanya unit pengendali internal dalam struktur organisasi KPPU sudah mendukung salah satu 

prinsip good public governance. Oleh sebab itu, aspek tanggung gugat ini dapat dinilai sangat baik. 

Saat ini, Unit Pengendali Internal KPPU sedang menyusun Pedoman Sistem Pengendali 

Internal dan Audit Charter. 

E.   Profesionalisme dan Kompetensi (Profesionalism and Competency)

Wujud nyata dari prinsip profesionalisme dan kompetensi (profesionalism and competency) dapat 

dilihat dari upaya penilaian kebutuhan dan evaluasi yang dilakukan terhadap tingkat 

kemampuan dan profesionalisme sumber daya manusia yang ada, dan dari upaya perbaikan atau 

peningkatan kualitas sumber daya manusia.

Penilaian profesionalisme dan kompetensi pada kertas kerja ini difokuskan pada evaluasi kinerja 

pegawai KPPU. Dari hasil pengamatan, diketahui bahwa ketentuan mengenai penilaian evaluasi 

kinerja pegawai Sekretariat KPPU ditetapkan melalui Keputusan Direktur Eksekutif. Akan 

tetapi, penilaian evaluasi kinerja terhadap anggota komisi belum ada. 

Ketentuan penilaian kinerja pegawai tetap KPPU ditetapkan dalam Keputusan Direktur 

Eksekutif No. 25/Kep/DE/IX/2005 tentang Ketentuan Penilaian Evaluasi Kinerja Tahunan 

Pegawai Sekretariat KPPU. Sedangkan, ketentuan mengenai penilaian pegawai tidak tetap 

(honorer) diatur melalui Keputusan Direktur Eksekutif No. 08/Kep/DE/IX/2004 tentang 

Ketentuan Penilaian Evaluasi Kinerja Tahunan Pegawai Tidak Tetap (Honorer) Sekretariat 

KPPU. Ketentuan mengenai penilaian calon pegawai ditetapkan melalui Keputusan Direktur 

Eksekutif No. 40/Kep/DE/VIII/2007 tentang Ketentuan Penilaian Evaluasi Kinerja Calon 

Pegawai Sekretariat KPPU.
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Unsur penilaian kinerja pegawai KPPU yang dipakai sudah lengkap, yaitu antara lain: job 

knowledge, planning and decision making, problem solving, work quality, productivity/ timeliness, self 

management, communication skill, Motivation, Empowerment, interpersonal skill/ team work, 

adaptabiltity  dan fleksibility, serta attendance. Dengan demikian, penilaian pada aspek 

profesionalisme dan kompetensi dapat dinilai  baik. 

F.   Keefisienan dan Keefektifan (Efficiency and Effectiveness)

Dimensi keefisienan dan keefektifan dalam suatu organisasi sangatlah luas dan membutuhkan 

banyak kriteria untuk bisa memberikan suatu penilaian. Pada kertas kerja ini, keefisienan dan 

keefektifan dikaitkan dengan pembagian peran dan tanggung jawab antara komisi dan 

sekretariat komisi dalam menjalankan roda organisasi KPPU.

Dalam Keputusan Presiden RI Nomor 75 tahun 1999 tentang Komisi Pengawas Persaingan 

Usaha, pasal 5 disebutkan bahwa fungsi/ peran Komisi meliputi: 

1. Penilaian terhadap perjanjian, kegiatan usaha, dan penyalahgunaan posisi dominan.

2. Pengambilan tindakan sebagai pelaksanaan kewenangan.

3. Pelaksanaan administratif.

Selanjutnya, pada Bab II Organisasi, pasal 8 disebutkan bahwa susunan organisasi Komisi 

terdiri dari anggota komisi dan sekretariat.

Dengan demikian, berdasarkan pasal 5 diatas, fungsi/ peran komisi adalah lebih kepada poin 1 

dan 2, yaitu memberikan penilaian terhadap perjanjian, kegiatan usaha, dan penyalahgunaan 

posisi dominan serta pengambilan tindakan sebagai pelaksanaan kewenangan. Dan fungsi/ 

peran sekretariat adalah sebagai pelaksanaan administratif yang mendukung kelancaran tugas 

pokok dan fungsi KPPU.

Dalam pelaksanaan perannya masing-masing, masih dijumpai konflik peran antara anggota 

komisi dengan sekretariat komisi. Hal ini karena belum adanya buku pedoman/panduan/etika 

yang mengatur tugas pokok dan fungsi/ peran anggota komisi. Pedoman mengenai peran dan 

tanggung jawab terutama anggota komisi harus segera disusun. Oleh karena itu, penilaian 

keefisienan dan keefektifan KPPU dapat dinilai kurang baik

KPPU dari waktu ke waktu harus selalu menilai dukungan struktur yang ada, melakukan 

perbaikan struktural sesuai dengan tuntutan perubahan seperti menyusun kembali struktur 

kelembagaan secara keseluruhan, menyusun jabatan dan fungsi yang lebih tepat, serta selalu 

berupaya mencapai hasil yang optimal dengan memanfaatkan dana dan sumber daya lainnya 

yang tersedia secara efisien dan efektif.

G.   Desentralisasi (Decentralization)

KPPU saat ini memiliki 5 (lima) kantor perwakilan daerah yang tersebar di wilayah nusantara. 

Kelima kantor perwakilan tersebut terletak di Surabaya, Medan, Balikpapan, Batam dan 

Makassar. Namun sayangnya, kelembagaan kantor perwakilan daerah masih belum optimal. 

Kantor perwakilan daerah belum diberikan wewenang yang penuh dalam melaksanakan tugas 

pokok dan fungsinya. 
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Padahal pendelegasian tugas dan kewenangan kantor pusat kepada kantor perwakilan daerah 

akan mempercepat proses pengambilan keputusan, menghemat anggaran, serta memberikan 

keleluasaan yang cukup untuk mengelola dan mengembangkan kantor perwakilan daerah. 

Dengan demikian dapat dikatakan bahwa tata kelola KPPU belum terdesentralisasi secara 

optimal. 

H.   Komitmen Pasar yang Fair (Commitment to Fair Market)

KPPU sebagai lembaga yang mengawasi persaingan usaha secara otomatis memiliki komitmen 

yang kuat terhadap perkembangan persaingan pasar yang fair. Namun demikian, perlu disadari 

bahwa KPPU belum optimal dalam menjalankan fungsinya dalam menegakkan hukum 

persaingan. Hal ini antara lain disebabkan karena kurangnya pemahaman terhadap budaya 

persaingan sehat oleh aparat penegak hukum, pemerintah, pelaku usaha dan masyarakat.

Penilaian aspek komitmen pasar yang fair dapat dinilai sangat baik. 

IV. Kesimpulan Dan Saran

A.   Kesimpulan

Kriteria penilaian implementasi good public governance pada kertas kerja ini diadopsi dari 

indikator good public governance yang disusun oleh Bappenas. Akan tetapi, tidak seluruh 

kriteria/ indikator digunakan dalam kertas kerja ini. Kriteria yang dipakai berjumlah delapan 

criteria, yaitu: Wawasan ke Depan (visionary), Keterbukaan dan Transparansi  (openness and 

transparency), Partisipasi Masyarakat (participation), Tanggung Gugat (accountability), 

Profesionalisme dan Kompetensi (profesionalism and competency), Keefisienan dan Keefektifan 

(efficiency and effectiveness), Desentralisasi (decentralization), dan Komitmen Pasar yang Fair 

(commitment to fair market).

Kriteria penilaian seperti wawasan ke depan (visionary), tanggung gugat (accountability), dan 

komitmen pasar yang fair (commitment to fair market) memiliki penilaian yang sangat baik. 

Namun sebaliknya, kriteria penilaian seperti keefisienan dan keefektifan (efficiency and 

effectiveness), dan desentralisasi (decentralization) memiliki penilaian yang kurang baik. 

Sedangkan sisanya mendapatkan penilaian yang baik.

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa implementasi good public governance di lingkungan 

KPPU sudah berjalan, tetapi masih belum optimal. Terdapat kekurangan pada kriteria seperti 

supremasi hukum (rule of law), keefisienan dan keefektifan (efficiency and effectiveness), dan 

desentralisasi (decentralization).   

B.   Saran

Setelah mengevaluasi implementasi good public governance di lingkungan KPPU, ada beberapa 

saran yang dapat bermanfaat bagi pengembangan dan penguatan kelembagaan KPPU, yaitu 

antara lain:
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1. Perlu adanya mekanisme reward and punishment di lingkungan KPPU.

Sistem reward (penghargaan) dan punishment (sanksi) secara sederhana diartikan bahwa setiap 

pegawai yang memiliki prestasi kerja akan mendapatkan penghargaan (reward) dan sebaliknya, 

setiap pegawai yang lalai atau melanggar aturan akan mendapatkan sanksi (punishment). 

Dengan diberlakukannya sistem seperti ini, maka setiap pegawai akan selalu berusaha 

menunjukkan prestasi kerja untuk mendapatkan penghargaan dan menghindari kelalaian agar 

tidak terkena sanksi.

2. Perlu dipertimbangkan pemberian otonomi luas kepada Kantor Perwakilan Daerah.

Otonomi luas kepada KPD akan memangkas birokrasi antara kantor pusat dan KPD. 

Penanganan laporan menjadi lebih efektif dan efisien karena selain lebih hemat dari sisi 

anggaran, juga lebih mudah mengkoordinasikan dengan pihak-pihak yang akan dimintai 

keterangan. 

3. Perlu diatur kejelasan pembagian peran antara komisi dengan sekretariat komisi.

Adanya kejelasan pembagian peran antara komisi dengan sekretariat komisi akan membantu 

tugas masing-masing pihak.
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ANALISA TERHADAP 

UNDANG-UNDANG 

PERSAINGAN USAHA 

DAN UNDANG-UNDANG 

PERLINDUNGAN KONSUMEN DI 

INDONESIA

Oleh: Yoza Wirsan Armanda
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Abstrak

Dalam dunia usaha, persaingan usaha antara sesama pelaku bisnis adalah wajar terjadi. Namun 

kiranya persaingan tersebut harus doilakukan secara sehat, agar dalam dunia usaha dapat 

tercipta suatu kondisi pasar yang sempurna. Untuk mengatur jalannya dunia usaha agar dapat 

berjalan dengan baik dan terkendali, maka Pemerintah mengeluarkan suatu peraturan baru 

dibidang usaha dan perdagangan, yang mengatur perilaku para pelaku bisnis dalam 

menjalankan usahanya dengan cara yang sehat dan jujur. Peraturan ini dikenal dengan nama 

Undang-Undang Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.

Selain pengaturan untuk pelaku usaha, hal penting lainnya adalah jumlah masyarakat/ 

konsumen yang merupakan stakeholder terbesar juga harus mendapatkan prioritas dari segi 

perlindungan konsumennya. Saat ini pengaturan untuk konsumen telah diatur dengan Undang-

undang Perlindungan Konsumen.

Di beberapa negara pengaturan antara pelaku usaha dan konsumen (masyarakat) telah diatur 

secara komprehensif dan terpadu sehingga masalah persaingan dan perlindungan konsumen 

akan menjadi lebih efektif diselesaikan.

I.  Pendahuluan

1.  Latar belakang masalah

Pada tahun 1999, terjadi suatu terobosan baru dalam hukum persaingan dan perlindungan 

konsumen di Indonesia. Pertama-tama adalah lahirnya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 

tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha tidak sehat (diundangkan pada 

bulan Maret), selanjutnya disebut UU No.5/99. Dan yang kedua mengikutinya adalah Undang-

undang Nomor 8  Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (diundangkan pada bulan 

April 1999), selanjutnya disebut UU No.8/99. Walaupun keduanya memiliki maksud dan 

jangkauan yang berbeda, dimana UU No.8/99 untuk melindungi konsumen dari pelaku usaha 

yang berbuat curang, sedangkan UU No.5/99 bertujuan melindungi pelaku usaha dari pelaku 

usaha lain yang berbuat curang, tetapi maksud kedua Undang-undang ini sama, yaitu 

“kesejahteraan masyarakat” pada umumnya. 

Sejarah lahirnya KPPU, dimulai ketika DPR mengajukan usul tentang pembentukan lembaga 

antimonopoli atau menyangkut persaingan usaha. DPR menggunakan hak inisiatif-nya untuk 

mengajukan perlunya UU Antimonopoli. Kebetulan pada waktu itu, situasi ekonomi politik kita 

cukup kondusif untuk melahirkan UU seperti ini. Sehingga, hak inisiatif dari DPR ini mendapat 

sambutan positif dari pemerintah, karena diwarnai sentimen pro-rakyat disamping ada 

tekanan-tekanan yang menghambat lahirnya UU Persaingan Usaha. 

Sejalan dengan ide DPR pada saat itu, pada  medio  tahun  1997,  Republik  Indonesia  (RI)  

mengalami krisis  ekonomi,  yang  diikuti  dengan  krisis  multidimensi . Salah satu cara usaha 

penyelesaian permasalahan   yang   diambil   oleh   pemerintah   saat   itu   adalah   dengan 

meminta bantuan dari International Monetary Fund (IMF). Bantuan  dari  IMF  tersebut  

tidak  dengan  serta  merta  disetujui  oleh  badan keuangan  internasional  tersebut,  walaupun  

RI  merupakan  salah  satu  dari anggotanya.  Banyak  hal  yang  harus  dipenuhi  oleh  RI  

untuk  mendapatkan persetujuan pemberian bantuan dari IMF.
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Pada awalnya permintaan bantuan dari RI dan tuntutan dari IMF dituangkan dalam  bentuk  

Memorandum  of  Understanding  (MOU)  antara  RI  dan  IMF, yang  kemudian  teruskan  

dalam  bentuk  Letter  of  Intent  (LOI)  sehingga mengikat bagi para pihak untuk memenuhinya. 

Bentuk tuntutan dari IMF yang harus dipenuhi oleh RI salah satunya adalah agar RI membuat  

kebijakan-kebijakan  yang  harus  berlaku  secara  intern dalam Negara Kesatuan Republik 

Indonesia (NKRI), yang implementasinya adalah dalam bentuk peraturan perundang-

undangan. Hal tersebut dimaksudkan oleh IMF untuk  mengamankan  dana  yang  

dipinjamkannya kepada RI.

Salah   satu   peraturan   perundang-undangan   yang   dituntutkan   oleh   IMF adalah  dalam  

bidang  persaingan  usaha.  Yang  oleh  karena  itu,  akhirnya pada  tanggal  5  Maret 1999 

diundangkanlah Undang Undang No. 5 Tahun 1999  Tentang  Larangan  Praktek  Monopoli  

dan  Persaingan  Usaha  Tidak Sehat  (UU  Antimonopoli),  yang  mulai  berlaku  efektif  satu  

tahun  setelah ditandatangani. 

Dalam waktu tidak terlalu lama, pada akhir 1999 bisa dilahirkan UU No. 5/1999 Persaingan 

Usaha. Kemudian, enam bulan berikutnya dibentuk Komisi Pengawas Persaingan Usaha 

(KPPU). Sementara peraturan pelaksanaannya diberikan tenggang waktu selama 1 tahun. Para 

pengusaha diberikan kesempatan untuk melakukan penyesuaian terhadap perilaku yang 

berpotensi melanggar persaingan usaha yang sehat.

Yang menarik dari kedua Undang-undang ini adalah adanya mekanisme penyelesaian sengketa 

melalui suatu ”badan baru” yang merupakan pilihan lain dari masyarakat yang sudah cukup 

apatis dengan sistem penyelesaian sengketa konvensional (pengadilan). Dalam UU No.5/99, 

diamanatkan untuk membentuk suatu lembaga baru yang merupakan state auxilary (lembaga 

pendukung pemerintah yang bersifat komplementer) yang dinamakan Komisi Pengawas 

Persaingan Usaha (KPPU), dimana lembaga ini merupakan jawaban dari praktek-praktek 

monopoli yang kerap merugikan konsumen/masyarakat pada umumnya. Sementara dalam UU 

No.8/99, Badan Perlindungan Konsumen Nasional (BPKN) dan Badan Penyelesaian sengketa 

Konsumen (BPSK) adalah badan yang diamanatkan oleh Undang Undang tersebut. Lembaga 

ini mempunyai fungsi dan kedudukan yang berlainan. BPKN hanya satu, di ibu kota, sedangkan 

BPSK tersebar di daerah tingkat I dan II. BPKN mempunyai fungsi memberikan saran dan 

pertimbangan kepada pemerintah dalam mengembangkan perlindungan konsumen di 

Indonesia. BPSK bertugas menangani dan menyelesaikan sengketa konsumen, dengan cara 

mediasi, arbitrase, atau konsiliasi. Walaupun atas putusan KPPU dan BPSK dapat diajukan 

keberatan atasnya, namun adanya badan baru ini disinyalir dapat memberi angin segar dalam 

proses litigasi yang panjang dan berbelit. 

2.   Perumusan masalah

Berdasarkan uraian diatas, maka penulis merumuskan permasalahan yaitu bagaimana 

pengaturan mengenai perlindungan konsumen atas pelaku usaha di Indonesia terkait dengan 

Undang-Undang Persaingan Usaha dan Undang-undang perlindungan konsumen?

1. www.teropong.com, wawancara dengan Dr. Ir. Sutrisno Iwantono, MA (Ketua Umum Komisi Pengawas Persaingan Usaha/KPPU 

2003)

2. PERMA No. 1 Tahun 2006 tentang tata cara pengajuan keberatan terhadap putusan BPSK dan PERMA No. 3 Tahun 2005 tentang 

tata cara pengajuan keberatan atas putusan KPPU

1
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3.  Tujuan dan Manfaat Penulisan

Tujuan Penulisan ini secara garis besar adalah adalah untuk mengatahui sejauh mana 

pengaturan mengenai perlindungan konsumen terkait dengan pelaku usaha di Indonesia, 

sementara manfaat penulisan ini diharapakan dapat bermanfaat bagi kalangan akademisi 

sebagai bahan referensi, kemudian untuk para stakeholder hukum persaingan dan hukum 

perlindungan pada khususnya dan juga masyarakat pada umumnya.

4. Sistematika Penulisan

Penulisan ini terdiri atas 4 (empat) bab yang berisikan:

II.  Tinjauan Atas Hukum Persaingan Dan Hukum Perlindungan Konsumen

Globalisasi ekonomi telah mengakibatkan terjadinya perdagangan bebas atas produk berupa 

barang dan jasa. Produk tersebut merupakan hasil kegiatan dari pelaku usaha,  sedangkan para 

pengguna atau pemanfaat barang dan jasa adalah konsumen, yang harus dilindungi 

keamanannya.

Sistem  ekonomi pasar merupakan sistem ekonomi yang paling tinggi efisiensinya diantara 

semua sistem ekonomi  yang  ada.  Ekonomi  pasar,  termasuk  persaingan antara pemasok/ 

produsen dan pembeli menjamin penyediaan terbaik kebutuhan konsumen akan barang serta 

peningkatan kesejahteraanumum. 

Sepanjang prinsip dalam hukum pasar dijaga yaitu bahwa perekonomian akan berjalan dengan 

baik jika terdapat suatu aturan atau hukum yang mengatur persaingan dalam mekanisme   pasar   

mengenai    monopoli,  persaingan curang atau pembatasan-pembatasan dalam perdagangan 

atau dunia usaha dilakukan, atau dengan kata lain harus ada persaingan sehat diantara pelaku 

usaha. 

3. FranzJurgenSacker, Undang-Undang  Larangan  Praktek Monopoli  dan  Persaingan  Usaha  Tidak  Sehat,  (Jakarta  :  Lembaga 

Pengkajian Hukum Ekonomi FHUI, 2000 ), hal. 1.

BAB I    :

Bab ini berisikan mengenai latar belakang permasalahan yang diangkat, kemudian perumusan 

masalah, tujuan pembuatan penulisan ini, dan juga sistematika penulisannya.

BAB II    :

Bab ini berisikan tinjauan literatur, teori- teori yang berkaitan dengan perlindungan konsumen 

dan persaingan usaha, sejarah ringkas pembentukan UU No. 5/99 UU No. 8/99 dan juga 

metodologi penelitian yang dipakai.

BAB III    :

Bab ini merupakan bab yang membahas mengenai perlindungan konsumen di Indonesia yang 

disertai contoh ilustrasi atas kasus yang pernah terjadi.

BAB IV    :

Bab ini merupakan bab penutup yang berisikan kesimpulan dan saran.

3
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Persaingan atau ”competiton” dalam bahasa Inggris oleh Webster didefinisikan sebagai ”....a 

struggle or contest between two or more persons for the same objects”. dengan memperhatikan 

terminolgi persaingan ini dapat ditarik kesimpulan bahwa dalam setiap persaingan akan 

terdapat unsur-unsur yaitu; adanya dua pihak atau lebih yang terlibat dalam upaya saling 

mengungguli, dan adanya kehendak di antara mereka untuk mencapai tujuan yang sama.

Pentingnya perangkat hukum persaingan pada prinsipnya dimaksudkan untuk menciptakan   

suatu  sistem     persaingan   yang sehat dan efektf dalam rangka pelaksanaan kegiatan 

dunia usaha, dengan cara melarang praktek-praktek dagang  yang bersifat restriktif seperti 

monopoli dan praktek praktek yang bersifat curang atau menyesatkan. Adanya pengaturan-

pengaturan untuk menjaga agar dunia usaha bersaing secara sehat, jujur dan adil merupakan 

suatu  syarat mutlak bagi suatu negara yang  ingin  maju menuju  sistem ekonomi   dan  politik  

yang modern, sebab  persaingan merupakan  suatu elemen   yang  essensial dalam sistem 

perekonomian modern.

Bagi dunia usaha, persaingan harus dipandang sebagai suatu hal yang positif. dalam teori ilmu 

ekonomi, persaingan sempurna adalah suatu kondisi pasar yang ideal. paling tidak ada empat 

asumsi yang melandasi agar terjadi persaingan yang sempurna pada suatu pasat tertentu.

1. Pertama adalah pelaku usaha tidak dapat menentukan secara sepihak harga atas 

produk atau jasa, adapun yang menentukan harga adalah pasar berdasarkan 

permintaan dan penawaran

2. Kedua barang atau jasa yang dihasilkan oleh pelaku usaha sama.

3. Ketiga, pelaku usaha memiliki kebebasan untuk masuk ataupun keluar dari pasar.

4. Keempat, konsumen dan pelau usaha memiliki informasi yang sempurna tentang 

berbagai hal, misalnya tingkat pendapatan, biaya dan teknologi yang digunakan unutk 

menghasilkan barang dan atau jasa.

Sejarah singkat UU No.5/99 dan UU No.8/99

Indonesia  telah  mengantisipasi  perkembangan  dan  pembangunan  di  bidang ekonomi  

khususnya  bidang  industri  dan  perdagangan  nasional  dengan  menerbitkan Undang-

undang  Nomor. 8  Tahun  1999  tentang  Perlindungan  Konsumen  yang  disahkan pada 

tanggal 20 April 1999 dan diundangkan pada hari itu juga pada tanggal 20 April 1999 dan 

Undang-undang Nomor 5 Tahun 99 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan 

Usaha Tidak Sehat yang diundangkan pada bulan Maret tahun 1999.

4. Merriam Webster, Dictionary

5. Arie Siswanto, Hukum Persaingan di Indonesia, Penerbit Ghalia Indonesia, 2002, hal 13 

6. Hikmahanto Juwana, Membedah Struktur dan Materi Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999, (Makalah Disampaikan Pada 

Seminar  “  Antisipasi  Dunia  Usaha  Di  Indonesia  Terhadap  UU  AntiMonopoli dan Persaingan Usaha tidak Sehat Menghadapi 

Era Millenium III, Jakarta , 7 Maret 2000), hal. 1

4
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Latar belakang dilahirkannya Undang-Undang Perlindungan Konsumen dapat dilihat  dari  

konsideran  pada  bagian  Menimbang  huruf  (b)  dan  (c)  yang  berkaitan dengan  

perlindungan  hukum  terhadap  konsumen  dengan  ekonomi  global.  Ekonomi global  

bercirikan  memproduksi  barang  dan  jasa  secara  global,  sehingga  selanjutnya menciptakan 

pasar global yang diikuti dengan bertemunya konsumen dengan pelaku usaha,  yang  pada  

akhirnya  memerlukan  adanya  hukum  yang  mengatur  perjanjian global tersebut.

Sementara itu latar belakang terbentuknya Undang–undang anti monopoli dimulai dari  

periode  Tahun  1995, dimana merupakan awal  terjadinya  perubahan dalam sistem hubungan 

ekonomi dan perdagangan internasional.  Perubahan  dimaksud  terjadi  setelah  dibentuknya  

WTO (World Trade Organization ) pada bulan Januari 1995 untuk menggantikan  GATT  

(General  Assembly  on  Tariff  and  Trade),  sebagai tindak   lanjut   dari   Putaran   Uruguay   

(Uruguay   round) yaitu kesepakatan multilateral yang ditandatangani oleh sebanyak 120 negara 

(termasuk Indonesia) pada bulan April 1994 di Marakesh. Dengan  berdirinya  WTO,  dapat  

dikatakan  telah  membuka  lebar pintu perdagangan internasional secara bebas dan terbuka.

Selama  ini  kebijaksanaan ekonomi  dan  perdagangan  yang  diterapkan  di  Indonesia  

cenderung  bersifat  “inward  looking”   serta  memberikan  perlindungan kepada  pelaku  usaha  

secara  tidak  adil.  Padahal  sebagai  negara anggota  WTO,  Indonesia  harus  tunduk  kepada  

ketentuan  yang mengatur tentang  mekanisme  hubungan  ekonomi  dan  bisnis internasional 

serta menghilangkan segala bentuk perlindungan dan proteksi   kepada   para   pelaku   bisnis.   

Orientasi   kebijaksanaan perekonomian dan perdagangan Indonesia harus diubah menjadi 

“outward looking”  bahkan segala peraturan yang berlaku di bidang ekonomi   dan   perdagangan   

harus   diubah   untuk   disesuaikan dengan prinsip-prinsip yang berlaku dalam WTO, serta 

membuat peraturan  perundangan  baru  yang  selama  ini  belum  ada  guna memenuhi  

tuntutan  yang  dipersyaratkan  oleh WTO Karena dari beberapa ketentuan yang ada (misalnya 

Undang-undang Nomor 5 Tahun  1984  tentang  Perindustrian dan Undang-Undang Nomor 9 

Tahun 1995 tentang Usaha Kecil hanya sedikit pada waktu itu membahas mengenai persaingan 

tidak sehat).

Salah  satu  peraturan  perundangan  yang  dibuat  untuk  menyesuaikan dengan prinsip yang 

berlaku dalam hubungan ekonomi dan perdagangan internasional adalah Undang-undang 

Nomor 5  Tahun  1999 tentang  Larangan  Praktek  Monopoli  dan  Persaingan  Usaha  Tidak  

Sehat. Pada  intinya, materi  yang  terkandung  dalam  UU NO.5/99  sama  dengan  yang  ada 

pada  “Sherman  Act”   dan  “Clayton  Act”  di  Amerika  Serikat,  yaitu mengatur aspek  perilaku 

para pelaku usaha dan aspek struktur pasar. 

7. Hidayat,   “Manajemen  Ekspatriat  dan Globalisasi Ekonomi”,  makalah  Seminar  yang  diadakan oleh Lembangtek – Depnaker, 

Jakarta, 1998, halaman  9.

8. “Sherman  Act”, yang diusulkan oleh John Sherman (Senator negara  bagian  Ohio,  Amerika  Serikat)  sangat  menentang  adanya 

“trust”  yaitu  gabungan  dari  beberapa perusahaan  besar  sebagai akibat industrialisasi yang dalam menjalankan kegiatannya sering 

melakukan  tindakan  yang  “unfair”.  Sherman  Act ini  dikenal  juga dengan  “Anti  Trust  Act”,  yang pada  intinya  mencakup  dua  hal 

yaitu melarang  perjanjian  yang  dilakukan  oleh  kelompok  (group) untuk  melakukan  kontrak  penggabungan  (combination)  atau 

persekongkolan  (conspiracy)  yang  menghambat  perdagangan antar negara bagian maupun perdagangan luar negeri, dan melarang 

perseorangan melakukan tindakan monopoli atau tindakan percobaan monopoli.

7
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Konkritnya dalam UU No.5/99 selain mengatur tentang perjanjian bisnis yang membatasi 

kebebasan pelaku usaha dalam menjalankan usahanya  sehingga  menghambat  persaingan  

dalam pasar (restraint of  trade) yang oleh karenanya dilarang, mengatur pula  tentang  berbagai  

kegiatan  atau  perbuatan  pelaku  usaha  sendiri yang bukan termasuk perjanjian namun 

akibatnya merusak struktur pasar.

Jika dilihat perbandingannya dengan di Indonesia, berdasarkan Pasal 3 UU No.5/99, dapat 

disimpulkan adanya  tiga tujuan utama, yaitu :

·Mewujudkan efisiensi dalam pengelolaan sumber-sumber alam dan sumber daya ekonomi 

dalam upaya meningkatkan kesejahteraan rakyat.

·

·

9. “Clayton Act”  pada intinya mengatur  empat  tindakan  ilegal  yang  tidak  boleh  dilakukan  di bidang perdagangan yaitu diskriminasi 

harga, exclusive dealing, corporate merger antar pesaing, dan interlocking directorates (rangkap jabatan pada perusahaan yang 

seharusnya bersaing).

Menciptakan iklim berusaha  yang adil bagi para pelaku usaha besar, menengah dan kecil.

Mewujudkan persaingan usaha yang sehat.

Komisi Pengawas Persaingan Usaha

Untuk  mengawasi  persaingan  yang  dilakukan  para pelaku usaha, Pasal 30 UU No.5/99 

mengatur adanya komisi yang secara independen bertugas mengawasi pelaksanaan UU No. 

5/99.  Komisi  dimaksud  adalah  Komisi  Pengawas  Persaingan  Usaha (KPPU). KPPU

dipimpin oleh seorang Ketua merangkap anggota, seorang Wakil Ketua merangkap anggota  

dan  minimal  tujuh  orang  anggota.  Keanggotaan KPPU  diangkat  oleh  Presiden  dengan  

persetujuan  DPR dan  bertanggung  jawab  kepada  Presiden.  Masa  jabatan anggota 

KPPU adalah selama lima tahun.

Berdasarkan Pasal 35 UU No.5/99, tugas KPPU adalah :

1. Melakukan  penilaian  terhadap  perjanjian  yang  dapat mengakibatkan  terjadinya  

praktek  monopoli  dan  atau persaingan   usaha  tidak  sehat  sebagaimana  di  atur 

dalam Pasal 4 sampai dengan Pasal 16;

2. Melakukan penilaian terhadap kegiatan usaha dan atau tindakan pelaku usaha yang 

dapat mengakibatkan terjadinya monopoli dan atau persaingan usaha tidak se- hat 

yang diatur Pasal 17 sampai dengan Pasal 24 ;

3. Melakukan  penilaian  terhadap  ada  atau  tidak  adanya penyalahgunaan  posisi  

dominan  yang  dapat  mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau 

persaingan  usaha tidak sehat sebagaimana diatur dalam Pasal 25 sampai dengan 

Pasal 28;

4. Mengambil tindakan sesuai dengan wewenang sebagaimana diatur dalam Pasal 36;

5. Memberikan  saran  dan  pertimbangan  terhadap Komisi Kebijakan  Pemerintah  

yang  berkaitan  dengan  praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat;
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6. Menyusun pedoman dan atau publikasi yang berkaitan dengan undang-undang ini;

7. Memberikan  laporan  secara  berkala  atas  hasil  usaha kerja Komisi kepada 

Presiden dan DPR.

Adapun kewenangan KPPU adalah (Pasal 36 UU No. 5/99) :

=Menerima  laporan  dari  masyarakat  dan  atau  dari pelaku usaha   tentang   dugaan   

terjadinya   praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat

=Melakukan penelitian tentang dugaan adanya kegiatan usaha dan atau tindakan pelaku usaha 

yang dapat   mengakibatkan   terjadinya   praktek   monopoli dan atau persaingan usaha 

tidak sehat

=Melakukan  penyelidikan  dan  atau  pemeriksaan  terhadap   kasus   dugaan   praktek   

monopoli   dan   atau persaingan  usaha  tidak  sehat  yang  dilaporkan  oleh masyarakat  atau  

oleh  pelaku  usaha  atau  yang  ditemukan oleh Komisi sebagai hasil dai penelitiannya

=Menyimpulkan  hasil  penyelidikan  dan  atau  pemeriksaan tentang ada atau tidak adanya 

praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat

=Memanggil  pelaku  usaha  yang  diduga  telah  melakukan pelanggaran terhadap UU No. 

5/99

=Memanggil  dan  menghadirkan  saksi,  saksi  ahli,  dan setiap  orang  yang  dianggap  

mengetahui  pelanggaran terhadap ketentuan UU No. 5/99

=Meminta bantuan penyidik untuk menghadirkan pelaku usaha, saksi ahli, atau setiap orang 

sebagaimana dimaksud angka 5 dan angka 6 yang tidak bersedia memenuhi panggilan Komisi

=Meminta  keterangan  dari  instansi  Pemerintah  dalam kaitannya dengan penyelidikan dan 

atau pemeriksaan terhadap pelaku usaha yang melanggar UU No. 5/99

=Mendapatkan, meneliti dan atau menilai surat, dokumen, atau alat bukti lain guna 

penyelidikan dan atau pemeriksaan

=Memutuskan  dan  atau  menetapkan  ada  atau  tidak adanya kerugian   pihak   pelaku   usaha   

lain   atau masyarakat

=Memberitahukan putusan Komisi kepada pelaku usaha yang diduga melakukan praktek 

monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat 

=Menjatuhkan sanksi berupa sanksi administrasi kepada pelaku usaha yang melanggar UU 

No. 5/99, berupa:

1. Penetapan  pembatalan  perjanjian  sebagaimana  dimaksud  dalam  Pasal  4  sampai  

dengan  Pasal  13, Pasal 15 dan Pasal 16; dan atau

2. Perintah  kepada  pelaku  usaha  untuk  menghentikan integrasi  vertida 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14; dan atau
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3. Perintah  kepada  pelaku  usaha  untuk  menghentikan  kegiatan yang terbukti 

menimbulkan praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat dan atau 

merugikan masyarakat; dan atau

4. Perintah  kepada  pelaku  usaha untuk menghentikan penyalahgunaan posisi dominan; 

dan atau

5. Penetapan  pembatalan atas penggabungan atau peleburan badan usaha dan 

pengambilalihan saham sebagaimana dimaksud Pasal 28; dan atau

6. Pembayaran ganti rugi; dan atau

7. Pengenaan denda serendah-rendahnya satu milyar rupiah dan setinggi-tingginya   

dua   puluh   lima milyar rupiah.

Dari  uraian  tentang  tugas  dan  kewenangan  KPPU tersebut di atas, dapat dikatakan bahwa 

pada prinsipnya tugas dan wewenang KPPU merupakan satu kegiatan yang terintegrasi  yang  

baik  secara  langsung  maupun  tidak langsung terkait pula   dengan   tata   cara   

penanganan perkara,   sebagaimana   diatur   dalam   Pasal   38   sampai dengan Pasal 46 UU 

No. 5/99

Pasal 38 UU No. 5/99 menentukan bahwa laporan tentang adanya  pelanggaran  terhadap  UU 

No. 5/99  tidak  hanya  dapat dilakukan  oleh  pihak  yang  dirugikan  melainkan  dapat 

pula dilakukan oleh   setiap   orang   sepanjang   disertai dengan  identitas  yang  

jelas  dari  pelapor  tersebut.  Atas adanya laporan tersebut, KPPU diwajibkan untuk 

merahasiakan identitas pelapor.

Berdasarkan laporan tersebut, KPPU melakukan pemeriksaan  pendahuluan  dan  dalam  

jangka  waktu  30 hari  wajib  menetapkan  tentang  perlu  atau  tidaknya dilakukan  

pemeriksaan lanjutan. Dalam melakukan pemeriksaan, KPPU diberikan pula hak untuk 

mendengar keterangan  dari  saksi,  saksi  ahli  dan  atau  dari  pihak  lainnya yang relevan. 

Pemeriksaan   lanjutan   yang   dilakukan   oleh   KPPU dibatasi dalam jangka waktu paling 

lama 60 hari, namun apabila diperlukan dapat diperpanjang untuk paling lama 30  hari.  Setelah  

itu  KPPU  wajib  memutuskan  tentang telah terjadi atau tidaknya pelanggaran terhadap UU 

No. 5/99 yang  dilakukan  oleh  pelaku  usaha.  Keputusan  KPPU  ini dilakukan dalam suatu 

sidang majelis yang beranggotkan sekurang-kurangnya tiga orang anggota komisi, dan wajib 

dibacakan  dalam  suatu  sidang  yang  dinyatakan  terbuka untuk  umum dan  segera  

diberitahukan  kepada  pelaku usaha yang bersangkutan. 

Terhadap  pelaku  usaha  yang  tidak  menerima  keputusan KPPU, dapat mengajukan 

keberatan kepada Pengadilan  Negeri  atas  keputusan  KPPU  tersebut  dalam jangka  waktu  

14  hari  setelah  pemberitahuan  putusan KPPU diterima. Pengadilan Negeri wajib memeriksa 

keberatan  yang  diajukan  oleh  pelaku  usaha  dalam  jangka waktu  14  hari  sejak  

diterimanya  keberatan,  dan  harus memberikan  putusan  dalam  jangka  waktu  30  hari  sejak 

dimulainya pemeriksaan keberatan tersebut.
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Terhadap  para  pihak  yang  tidak  menerima  putusan Pengadilan Negeri, dapat mengajukan 

Kasasi kepada Mahkamah Agung dalam jangka waktu 14 hari terhitung sejak putusan 

dijatuhkan. Mahkamah Agung harus memberikan putusan dalam waktu 30 hari sejak 

permohonan kasasi diterima.

Pelaku Usaha dan Konsumen

Pengertian pelaku usaha menurut UU No. 5/99 dan UU No. 8/99 sama, yaitu:

Pasal 1 ayat 5 UU No.5/99

“Pelaku usaha adalah setiap orang perorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum 

atau bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah 

hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama mellui perjanjian 

menyelenggarakan kegiatan usaha dalam  bidang ekonomi”

Pasal 1 ayat 3 UU No.8/99:

“Pelaku usaha adalah setiap orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbentukbadan hukum 

maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam 

wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik sendir imaupun bersama-sama elalui perjanjian 

menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi”

Sementara itu pengertian konsumen dalam kedua UU tersebut adalah:

Pasal 1 ayat 15 UU No. 5/99

“Konsumen adalah setiap  pemakai dan atau pengguna barang dan/atau jasa sesuai kepentingan diri 

sendiri maupun untuk kepentingan pihak lain”

Pasal 1 ayat 2 UU No.8/99

“Konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik 

bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk 

diperdagangkan”.

Dari dua pengertian diatas dapat dilihat bahwa pengertian pelaku usaha dalam UU No.5/99 dan 

UU No. 8/99 sama, tetapi ada yang berbeda dalam pengertian konsumen dalam UU No.8/99 

dan UU No.5/99. Dalam UU No.8/99 terdapat unsur adanya kepentingan makhluk hidup lain 

sementara dalam UU No.5/99 tidak. Maksudnya makhluk hidup lain disini adalah misalnya 

seseorang yang membeli produk makanan untuk hewan peliharaannya. Kemudian unsur tidak 

untuk diperdagangkan dalam UU No.8/99 yang berarti adalah konsumen tersebut adalah 

konsumen akhir, bukan konsumen antara/distributor, sementara UU No.5/99 tidak 

menyebutkan pengertian konsumen adalah konsumen akhir, mungkin untuk mengantisipasi 

sempitnya pengertian konsumen yang diatur dalam UU No.8/99. Perlu dilakukan penelitian 

yang lebih mendalam mengenai pengertian konsumen dalam kedua Undang-undang tersebut 

apakah memang dilakukan pembedaan-pembedaan dengan maksud tertentu atau memang 

ketika pembuatan naskah draft Undang-undang terdapat pengertian yang berbeda mengenai 

konsumen oleh kedua perancang draft tersebut.
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Dalam persaingan usaha, banyak hal yang dapat dilakukan oleh pelaku usaha, untuk  

memenangkan  pilihan  konsumen  terhadap  barang  dan  atau  jasa  yang dihasilkannya.  

Pembatas  dari  konsumen  untuk  memperoleh  barang  dan  atau jasa   yang   diinginkannya,   

adalah   kemampuan   finansialnya.   Hal   ini   dapat dijelaskan oleh Teori Perilaku Konsumen, 

yang berbunyi :

10. Johannes Gunawan, Tanggung Jawab Pelaku Usaha Menurut UUPK, Jurnal Hukum Bisnis, hlm 45.

11. Okada, Daijiro, http://www.econweb.rutgers.edu/okada/courses/220 203/sylabuss.htm

Keberadaan  Undang-Undang  Perlindungan  Konsumen  di  Indonesia  adalah untuk  

mengatur  perilaku  pelaku  usaha  dengan  tujuan  agar  konsumen  terlindungi secara hukum. 

Secara teoritis, Undang-Undang Perlindungan Konsumen mengandung materi yang 

berstruktur sebagai berikut:

Pertanggung jawaban berdasarkan kontrak (Contractual liability)

Dalam  hal  terdapat  hubungan  perjanjian  (privity  of  contract)  antara  pelaku usaha   dengan   

konsumen,   maka   tanggung jawab   pelaku   usaha   didasarkan   pada pertanggungjawaban  

kontraktual,  yaitu  tanggungjawab  perdata  atas  dasar  perjanjian dari  pelaku  usaha  atas  

kerugian  yang  dialami  oleh  konsumen  akibat  memanfaatkan barang  dan  atau  jasa.  Selain  

itu,  berlaku  Undang-Undang  Perlindungan  Konsumen tentang   klausula   baku   yang   

diatur   dalam   Pasal   18   UUPK,   maka   terhadap tanggungjawab  perdata  atas  dasar  

perjanjian  dari  pelaku  usaha  masih  tetap  berlaku hukum perjanjian sebagaimana termuat di 

dalam Buku III KUHPerdata.

Pertanggung jawaban berdasarkan Produk (Product Liability)

Dalam hal tidak terdapat hubungan perjanjian (no privity of contract) antara pelaku usaha dengan 

konsumen, maka tanggung jawab dari pelaku usaha didasarkan pada  product  liability  yaitu  

tanggung jawab  perdata  secara  langsung (strict  liability) dari  pelaku  usaha  (produsen  

barang)  atas  kerugian  yang  dialami  konsumen  akibat memakai  barang  yang  

dihasilkannya.  Pasal  19  UUPK  menyatakan  bahwa  pelaku usaha usaha bertanggung jawab 

memberikan ganti rugi atas kerusakan, pencemaran dan/atau kerugian. Pelaku usaha 

melanggar beberapa larangan yang dicantumkan dalam Pasal 8  sampai  dengan  Pasal  17  

UUPK.  Selain  itu,  Pasal  28  UUPK  yang  menyatakan bahwa pembuktian terhadap ada atau 

tidaknya unsur kesalahan dalam gugatan ganti rugi dalam Pasal 19 UUPK merupakan beban 

dan tanggung jawab pelaku usaha.

Pertanggung jawaban berdasarkan Profesi (Professional Liability)

Adalah tanggung jawab perdata yang  dapat didasarkan pada tanggung jawab  perdata  secara  

langsung (strict  Liability).  Sebagaimana  terdapat di  dalam  Pasal  19  juncto  Pasal  28  UUPK,  

yang  mengatur  bahwa  pelaku  usaha atau  pemberi  jasa  bertanggung jawab  secara  

langsung  untuk  memberikan  ganti rugi atas kerusakan, pencemaran dan/atau kerugian 

konsumen akibat memanfaatkan  jasa  yang  dihasilkan.  Pasal  28  UUPK  yang  menyatakan  

bahwa pembuktian terhadap ada atau tidaknya unsur kesalahan dalam gugatan ganti rugi dalam  

Pasal  19  UUPK  merupakan  beban  dan  tanggung jawab  dari  pelaku  usaha (shifting  the  

burden  of  proof  atau  pembuktian  terbalik).

10

11
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“  a consumer chooses goods that they like most given his/her budget.”

Diterjemahkan oleh penulis :

“konsumen memilih barang-barang yang sesuai dengan anggaran mereka.” 

Sedangkan   teori   yang   dapat   menjelaskan   perilaku   dari   produsen   dalam menghasilkan 

produknya adalah:

“a firm produces goods to generate  maximum profit given technological and other limitations.”

Diterjemahkan oleh penulis :

 “  pelaku usaha memproduksi barang-barang untuk menghasilkan keuntungan  maksimun  

yang  didapatkan  dari  teknologi  dan  pembatasan- pembatasan lainnya.”

Untuk  dapat  mengetahui  penjelasan  yang  lebih  akurat  mengenai  mekanisme yang  terjadi  

dalam  persaingan  dimaksud,  perlu  diketahui  siapa  saja  yang terlibat  didalamnya.  Dalam  

persaingan  usaha,  paling  tidak  melibatkan  empat pelaku utama (stake holders), yaitu 

konsumen, pengusaha, pemerintah dan masyarakat. Dan keempat pelaku utama itu adalah :

1.  Konsumen, sebagai pengguna jasa/barang yang ditawarkan;

2.  Pengusaha, adalah pihak yang menyediakan jasa/barang;

3.  Pemerintah, sebagai fasilisator dan regulator; dan

4.  Masyarakat, sebagai pressure group.

Seperti yang sudah diutarakan, persaingan yang dilakukan oleh pengusaha dapat bersifat sehat 

atau sebaliknya. Di mana, pertimbangan pokok dari pengusaha dalam melakukan usahanya 

adalah untuk mencapai tujuannya, yaitu keuntungan. Hal tersebut sangat tergantung pada 

iklim usaha yang ada, apakah   peluang   untuk   berbuat   sekehendaknya   tersedia   dengan   

longgar, ataukah  ada  pengaturan  yang  ketat  dan  efektif.  Disinilah  pentingnya  peranan 

dari  pemerintah  sebagai  fasilitator  dan  regulator.  Begitu  juga  dari  masyarakat sebagai  

pressure  group,  sebab  pemerintah  dan  masyarakatlah  yang  dapat bertindak  sebagai  

pengevaluasi  kegiatan  yang  dilakukan  oleh  para  pelaku usaha, agar tindakannya tidak 

merugikan konsumen, pelaku usaha lainnya, dan juga negara. Kerugian negara terjadi apabila 

tidak terjadi pertumbuhan kegiatan ekonomi akibat dari para pelaku usaha tidak tertarik untuk 

melakukan kegiatan usaha  atau  pengembangan  usahanya.  Dengan  tidak  adanya  kegiatan  

usaha, maka  tidak  tercipta  lapangan  kerja.  Juga  potensi  dari  sumber  pajak  tidak tumbuh, 

yang berakibat tidak meningkatnya penerimaan negara.

Metode Penulisan

Dari teori teori dan pendekatan inilah penulis bermaksud membuat suatu penulisan dengan 

melihat kasus nyata yang telah terjadi di Indonesia dan bagaimana penerapannya dengan 

hukum persaingan dan perlindungan konsumen. Mengenai ini akan dibahas pada bab 

berikutnya (BAB III)
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Penulis dalam penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif, yaitu membahas 

penelitian ini dari sudut peraturan perundang-undangan yang relevan. Metode yang digunakan 

peneliti dalam mengumpulkan data yang dibutuhkan untuk dianalisa dan menjawab masalah-

masalah hukum yang telah diidentifikasi adalah dengan cara penelitian kepustakaan (library 

research) yaitu meneliti bahan pustaka atau data sekunder saja yang berupa:

a. bahan hukum primer, yaitu peraturan perundang-undangan yang berlaku di 

Indonesia, antara lain yang akan sering dibahas dalam penulisan kali ini adalah 

Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan 

Persaingan Usaha Tidak Sehat dan Undang-undang No. 8 Tahun 1999 tentang 

Perlindungan Konsumen;

b. bahan hukum sekunder, yaitu Jurnal  ilmiah,  buku-buku,  karya  ilmiah  lain  yang  

berkaitan  dengan  obyek penelitian .

c. bahan hukum tersier, yaitu Kamus, ensiklopedia yang berkaitan dengan pokok 

permasalahan

III.  Pembahasan Atas UU No.5/99 Dan UU No.8/99 Dengan Ilustrasi Kasus 

Mengenai pelanggaran atas perlindungan konsumen, tak jarang konsumen, atau yang merasa 

diri sebagai konsumen, mengajukan gugatan ke pengadilan. Meski tak semuanya dikabulkan 

pengadilan, gugatan seperti itu sangat berpotensi merusak citra produk, pelaku usaha bahkan 

perkembangan Hukum Persaingan di Indonesia. Soal ini, di Bandung sudah ada contohnya. 

Tahun 2004, pemilik Bandung Supermal digugat seorang pemilik stand arloji. Penyebabnya, 

pemilik mal secara sepihak menutup stand itu. Pemilik stand menggunakan UU No.8/99 sebagai 

payung hukum. Dia mendudukkan dirinya selaku konsumen yang harus dilindungi hak-haknya. 

Padahal merujuk pada UU No.8/99, status dia sebagai konsumen sangat debatable.

Ilustrasi Kasus

12. Soekanto, Soerjono, Pengantar Penelitian Hukum, Penerbit Universitas Indonesia, 2005, hal 9

13. ibid, hal 52

12

13

Pemilik Mall
(Mall Owner)

Pemilik Gerai X
(Tenant/

mid-consumer)

Pembeli
(Buyer/

end-consumer)

Pembeli
(Buyer/

end-consumer)

Pembeli
(Buyer/

end-consumer)

Pemilik Gerai Y
(Tenant/

mid-consumer)

Pemilik Gerai Arloji
(Tenant/

mid-consumer)
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Konsumen kenyataannya terpilah dua, konsumen akhir dan konsumen antara. Bedanya ialah, 

konsumen akhir menggunakan barang atau jasa tidak untuk diperdagangkan, sedangkan 

konsumen antara menggunakan barang atau jasa untuk diperdagangkan. Yang dicakup UU 

No.8/99 adalah konsumen akhir. Pemilik stand arloji tersebut jelas tak masuk kategori 

konsumen. Tapi anehnya, pengadilan negeri Bandung justru memenangkan gugatannya. Hal 

ini tentunya akan menjadi preseden yang buruk bagi perkembangan dunia usaha pada 

umumnya.

Mungkin kalau pemilik arloji mau melirik UU No.5/99, dia dapat menggugat pelaku usaha atas 

tindakan diskriminatif, yang dimaksud dengan tindakan diskriminatif menrut UU No.5/99 

adalah:

Pasal 19 huruf d

”Pelaku usaha dilarang melakukan satu atau beberapa kegiatan, baik sendiri maupun bersama pelaku 

usaha lain, yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha ridak 

sehat berupa:: .......................

d. melakukan praktek diskriminasi terhadap pelaku usaha tertentu”

Saran yang lebih efektif adalah apabila KPPU dan BPKN atau BPSK misalnya dapat 

menyelesaiakan kasus ini secara bersamaan dan mengeluarkan putusan yang sinergis (misalnya 

untuk perkara konsumen diproses oleh Bagian Perlindungan Konsumen dan perkara 

persaingan diproses Bagian Persaingan) mungkin akan menjadi contoh yang baik bagi 

masyarakat dan perkembangan hukum persaingan dan perlindungan konsumen pada 

khususnya.

Product Liability mempermudah penyelesaian kasus

Yang menarik untuk dibahas adalah apabila terjadi suatu sengketa antara penggugat 

(konsumen contohnya) dan tergugat (pelaku usaha). Dalam hukum acara perdata, ada atau 

tidaknya inisiatif dalam suatu perkara, harus diambil oleh seseorang atau beberapa orang yang 

merasa bahwa haknya atau hak mereka dilanggar oleh pihak lawan. Pihak pengambil inisiatif ini 

disebut penggugat, sedangkan pihak lawannya disebut tergugat. Penggugat sebagai pemegang 

inisiatif mempunyai pengaruh yang besar terhadap jalannya perkara, misalnya setelah perkara 

diajukan, penggugat dalam batas-batas tertentu dapat mengubah atau mencabut kembali 

gugatannya. Namun, apabila gugatan sudah diajukan ke pengadilan, maka penggugat menjadi 

terikat oleh ketentuan-ketentuan yang ada dalam hukum acara yang berlaku. Dalam kasus 

perjanjian pada umumnya, biasanya yang menjadi penggugat adalah konsumen, dan yang 

menjadi tergugat adalah produsen atau pelaku usaha.

Dasar untuk mengajukan gugatan dalam hal tanggung jawab pelaku usaha ada dua yaitu apabila 

terjadi wanprestasi (breach of contract) dan apabila digugat karena adanya perbuatan melawan 

hukum. Apabila perjanjiannya ada (hubungan langsung) dan prestasinya terukur maka pihak 

tergugat dapat dikenakan tanggung jawab kontraktual atas dasar wanprestasi, tetapi apabila 

perjanjiannya tidak ada (hubungan tidak langsung) dan prestasinya tidak terukur maka 

tergugat dapat dikenakan tanggung jawab produk dalam bentuk tanggung jawab produk atau 

product liability atas kerugian yang diderita konsumen (paham mengenai strict liability).
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Walaupun tidak dinyatakan secara tegas, baik dalam dokumen sejarah penyusunannya maupun 

di dalam Undang-undangnya sendiri, namun Undang-undang No. 8 Tahun 1999 tentang 

Perlindungan Konsumen menganut strict liability, dimana terjadi pengalihan beban 

pembuktian kesalahan dari konsumen kepada pelaku usaha/produsen. Hal ini dapat diketahui 

dari isi Pasal 19 ayat (1) juncto Pasal 28 Undang-undang tersebut yang menyatakan :

Pasal 19 ayat (1) : 

“Pelaku usaha bertanggung jawab memberikan ganti rugi atas kerusakan, pencemaran, dan/atau 

kerugian konsumen akibat mengkonsumsi barang dan/atau jasa yang dihasilkan atau diperdagangkan”

Pasal 28 :

“Pembuktian terhadap ada tidaknya unsur kesalahan dalam gugaatan ganti rugi, sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 19, Pasal 22, dan Pasal 23 merupakan beban dan tanggung jawab pelaku 

usaha”.

Untuk kasus tertentu, misalnya apabila pemilik rumah yang merupakan konsumen akhir dari 

pengembang, merasa dirugikan, maka mereka (konsumen tersebut) tidak perlu lagi mencari 

bukti-bukti yang dapat membantu dalam proses pengadilan, tetapi justru pihak pengembanglah 

yang harus membuktikan kalau mereka tidak bersalah. hal ini merupakan hal yang baru di 

bidang perliandungan konsumen

Dari penjelasan diatas mengenai beban pembuktian terbalik, apabila nanti kedepannya telah 

terjadi penggabungan antara BPKN atau BPSK dengan KPPU mungkin akam mempermudah 

lembaga baru ini karena penyelidik dalam hal ini Direktorat Penegakan Hukum misalnya tidak 

perlu lagi menyelidiki secara intens karena menurut hukum, pelaku usahalah yang harus 

membuktikan dia tidak bersalah (konsekuensi beban pembuktian terbalik paham strict liability 

yang dianut UU No. 8/99).

Berkaitan dengan kasus di atas dapat diambil ilustrasi misalnya untuk masalah perlindungan 

konsumen untuk barang/ jasa yang diberikan oleh pelaku  usaha ditangani oleh BPKN/ BPSK, 

sementara yang berkaitan dengan permasalahan persaingan dapat diselesaikan oleh KPPU. 

BPKN sebagai kepala atau pusat pengawas perlindungan konsumen dapat diberi kewenangan 

untuk dapat menyidik pelaku usaha bersama-sama dengan KPPU unutk tingkat pusat, misalnya 

dalam hal regulasi berkaitan dengan perlindungan konsumen atau monitoring terhadap 

produsen/ pelaku usaha oleh pusat, sementara untuk perkara di daerah, BPSK yang tersebar 

hampir di setiap propinsi dapat melakukan penyidikan dan investigasi dengan bantuan dari 

Kantor Perwakilan Daerah (KPD) KPPU.

IV.  Kesimpulan dan Saran

1.   Kesimpulan

Sampai saat ini, Undang-Undang Persaingan dan Undang-undang Perlindungan Konsumen 

memiliki maksud dan jangkauan yang berbeda, dimana U No.8/99 untuk melindungi konsumen 

dari pelaku usaha yang berbuat curang, sedangkan UU No.5/99 bertujuan melindungi pelaku 

usaha dari pelaku usaha lain yang berbuat curang, tetapi maksud kedua Undang-Undang ini 

sama, yaitu kesejahteraan masyarakat pada umumnya.



J
u

r
n

a
l 

P
e

rs
a

in
g

a
n

 U
sa

h
a

KPPU - RI

238

Pengaturan mengenai pelaku usaha menurut UU No.5/99 dan UU No.8/99 relatif sama, tetapi 

pengertian konsumen menurut UU No.5/99 berbeda dengan konsumen menurut UU No.8/99, 

dimana konsumen menurut UU No.8/99 adalah konsumen akhir, sementara konsumen 

menurut U No.5/99 termasuk juga konsumen antara.

2.   Saran

UU No.5/99 dan UU No.8/99 akan lebih baik jika diundangkan menjadi satu Undang-undang 

karena akan lebih efektif dan menjangkau lebih luas, karena selain pelaku usaha, konsumen 

adalah stakeholders yang terbesar.

Pengaturan mengenai hal diatas dapat dilihat atau diteliti lebih jauh misalnya bila dibandingkan 

dengan lembaga serupa di Australia (ACCC), yang telah merangkap mengenai competition dan 

consumer protection.
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Hidayat,   1998, “Manajemen  Ekspatriat  dan Globalisasi Ekonomi”, Jakarta, makalah  Seminar  

yang  diadakan oleh Lembangtek – Depnaker, 

Johannes Gunawan, 1998, Tanggung Jawab Pelaku Usaha Menurut UUPK, Bandung, UNPAR, 

Jurnal Hukum Bisnis, 
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Bandung, Oratio Dies dies natalis ke 45  Fakultas Hukum UNPAR,

Kamus

Merriam Webster, Dictionary


	cover_jurnal
	Jurnal 1
	Page 1
	Page 2
	Page 3
	Page 4
	Page 5
	Page 6
	Page 7
	Page 8
	Page 9
	Page 10
	Page 11
	Page 12
	Page 13
	Page 14
	Page 15
	Page 16
	Page 17
	Page 18
	Page 19
	Page 20
	Page 21
	Page 22
	Page 23
	Page 24
	Page 25
	Page 26
	Page 27
	Page 28
	Page 29
	Page 30
	Page 31
	Page 32
	Page 33
	Page 34
	Page 35
	Page 36
	Page 37
	Page 38
	Page 39
	Page 40
	Page 41
	Page 42
	Page 43
	Page 44
	Page 45
	Page 46
	Page 47
	Page 48
	Page 49
	Page 50
	Page 51
	Page 52
	Page 53
	Page 54
	Page 55
	Page 56
	Page 57
	Page 58
	Page 59
	Page 60
	Page 61
	Page 62
	Page 63
	Page 64
	Page 65
	Page 66
	Page 67
	Page 68
	Page 69
	Page 70
	Page 71
	Page 72
	Page 73
	Page 74
	Page 75
	Page 76
	Page 77
	Page 78
	Page 79
	Page 80
	Page 81
	Page 82
	Page 83
	Page 84
	Page 85
	Page 86
	Page 87
	Page 88
	Page 89
	Page 90
	Page 91
	Page 92
	Page 93
	Page 94
	Page 95
	Page 96
	Page 97
	Page 98
	Page 99
	Page 100
	Page 101
	Page 102
	Page 103
	Page 104
	Page 105
	Page 106
	Page 107
	Page 108
	Page 109
	Page 110
	Page 111
	Page 112
	Page 113
	Page 114
	Page 115
	Page 116
	Page 117
	Page 118
	Page 119
	Page 120
	Page 121
	Page 122
	Page 123
	Page 124
	Page 125
	Page 126
	Page 127
	Page 128
	Page 129
	Page 130
	Page 131
	Page 132
	Page 133
	Page 134
	Page 135
	Page 136
	Page 137
	Page 138
	Page 139
	Page 140
	Page 141
	Page 142
	Page 143
	Page 144
	Page 145
	Page 146
	Page 147
	Page 148
	Page 149
	Page 150
	Page 151
	Page 152
	Page 153
	Page 154
	Page 155
	Page 156
	Page 157
	Page 158
	Page 159
	Page 160
	Page 161
	Page 162
	Page 163
	Page 164
	Page 165
	Page 166
	Page 167
	Page 168
	Page 169
	Page 170
	Page 171
	Page 172
	Page 173
	Page 174
	Page 175
	Page 176
	Page 177
	Page 178
	Page 179
	Page 180
	Page 181
	Page 182
	Page 183
	Page 184
	Page 185
	Page 186
	Page 187
	Page 188
	Page 189
	Page 190
	Page 191
	Page 192
	Page 193
	Page 194
	Page 195
	Page 196
	Page 197
	Page 198
	Page 199
	Page 200
	Page 201
	Page 202
	Page 203
	Page 204
	Page 205
	Page 206
	Page 207
	Page 208
	Page 209
	Page 210
	Page 211
	Page 212
	Page 213
	Page 214
	Page 215
	Page 216
	Page 217
	Page 218
	Page 219
	Page 220
	Page 221
	Page 222
	Page 223
	Page 224
	Page 225
	Page 226
	Page 227
	Page 228
	Page 229
	Page 230
	Page 231
	Page 232
	Page 233
	Page 234
	Page 235
	Page 236
	Page 237
	Page 238
	Page 239
	Page 240
	Page 241
	Page 242
	Page 243
	Page 244
	Page 245
	Page 246
	Page 247
	Page 248
	Page 249


