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1. Latar Belakang 

Konvergensi jasa telekomunikasi, penyiaran dan teknologi informasi adalah fenomena 

terintegrasinya layanan komunikasi suara, data, gambar, dan video menjadi suatu layanan 

multimedia. Jasa Internet yang selama ini telah secara luas digunakan  dapat dianggap 

sebagai bentuk sederhana dari konvergensi. Kemajuan teknologi seperti digitalisasi sistem 

telekomunikasi dan  media, peningkatan kecepatan prosesor dan perangkat keras lainnya, 

serta perkembangan telekomunikasi pita lebar yang ditunjang dengan teknologi kompresi 

digital merupakan faktor-faktor penting pendorong konvergensi. Selain itu, kebutuhan 

konsumen akan layanan terintegrasi tersebut juga akan menjadi akselerator terwujudnya 

konvergensi multimedia tersebut. 

Dilihat dari aspek pelayanan jasa, konvergensi akan mengubah struktur pelayanan dari 

vertikal menjadi horisontal sebagaimana ditunjukkan pada gambar  berikut. 

Gambar 1 

Perubahan stuktur layanan dalam konvergensi 
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Implikasi dari perubahan struktur layanan ini adalah semakin terpisah-pisahnya (separated) 

layanan  menurut fungsinya. Kemudian, operator tidak lagi perlu menyediakan layanan yang 

terintegrasi secara vertikal dari mulai jaringan akses sampai konten/jasa namun lebih fokus 

pada penyediaan salah satu atau beberapa layanan baik berupa konten, aplikasi, jaringan 

transport, atau jaringan akses. Dengan kata lain, konvergensi akan mempengaruhi perubahan 

struktur pasar dari yang bersifat oligopolistik menjadi lebih kompetitif. Hal ini ditandai 

dengan lebih terbukanya kesempatan bagi pemain baru untuk memasuki segmen layanan 

yang lebih sederhana (separated / less integrated) sehingga menyebabkan entry barrier yang 

diakibatkan oleh investment cost akan semakin lebih rendah. 

Namun demikian, konvergensi tidak hanya akan memberikan dampak positif pada 

persaingan. Beberapa literatur mengindikasikan bahwa dalam era konvergensi operator masih 

juga dapat berperilaku anti kompetitif. Sebagai contoh, Bauer menyebutkan beberapa strategi 

yang dapat digunakan untuk mengurangi tingkat persaingan seperti bundling, differentiation, 

alliances, dan merger
1
. Lebih lanjut, OECD juga telah mendiskusikan  isu-isu kebijakan 

mengenai cross-ownership dan konvergensi
2
. Oleh karena itu tidaklah berlebihan bila 

Iosifidis berpendapat bahwa otoritas pengawas persaingan usaha mempunyai peranan yang 

sangat penting dalam mengendalikan  merger dan mencegah penyalahgunaan market power 

oleh operator yang mempunyai posisi dominan terutama dalam hal akses dan interkoneksi
3
. 

Kementerian Komunikasi dan Informasi telah menyusun Rancangan Undang-Undang 

Konvergensi Telematika (RUU Konvergensi Telematika) yang memuat beberapa isu 

termasuk semakin terbukanya persaingan usaha. Lebih lanjut, DPR juga telah menyatakan 

RUU Konvergensi sebagai bagian dari program legislasi nasional (prolegnas) tahun 2010. 

Berkenaan dengan itu, sudah menjadi tugas dan tanggung jawab Komisi Pengawas 

Persaingan Usaha (KPPU) sebagai institusi yang diberikan mandat untuk mengawasi 

persaingan usaha dan memberikan saran pertimbangan terkait dengan persaingan usaha untuk 
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dapat memberikan pandangannya terutama mengenai isu-isu persaingan usaha dalam era 

konvergensi sebagaimana diamanatkan dalam UU Nomor 5 Tahun 1999 khususnya pasal 35 

huruf e yaitu memberikan saran dan pertimbangan terhadap kebijakan pemerintah yang 

berkaitan dengan praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat. Pandangan-

pandangan KPPU tersebut seyogyanya dapat diakomodasi dalam kegiatan penyusunan 

peraturan perundang-undangan mengenai konvergensi yang sedang disusun baik oleh DPR 

maupun Pemerintah. 

 

2. Definisi Konvergensi Digital  

Istilah konvergensi digital dalam sektor telekomunikasi, teknologi informasi, dan penyiaran 

telah banyak digunakan namun tidak terdapat suatu definisi baku yang menjelaskan tentang 

terminologi tersebut (Bauer 2005). Katz dan Woroch (1997) berpendapat bahwa : 

‘use of the term convergence has not converged
4
’ 

Hal ini menunjukkan bahwa terdapat banyak definisi dalam menerangkan makna 

konvergensi digital tersebut. Salah satu definisi sederhana menurut Iosidifis (2002) adalah:  

‘ the delivery of similar, existing or new, media, telephony and Internet service via 

the same transmission platform’ 
5
 

Lebih lanjut, International Telecommunication Union (ITU 2006) mendefinisikan 

konvergensi digital sebagai : 

‘the ability of different networks to carry similar kinds of services (e.g. voice over 

Internet Protocol (IP) or over circuit switched networks, video over cable television 

or Asynchronous Digital Subscriber Line (ADSL) or alternatively, the ability to 

provide a range of service over a single network, such as the so-called “triple 

play”)’ 
6
  

Selain itu, ITU (1999) juga menggambarkan konvergensi digital sebagai : 
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‘the coming together of previously technologically and commercially distinct 

markets such as broadcasting, print publishing, cable television, fixed wire voice 

telephony and cellular mobile and fixed wireless access’. 
7
 

Menurut OECD (2004),  konvergensi digital adalah : 

‘the Process by which communications networks and services, which were 

previously considered separate, are being transformed such that : different 

networks and services carry a simillar range of voice, audio-visual and data 

transmission services, different consumer appliances receive a similar range of 

service and new services are being created’.
8
 

Definisi lain, APEC TEL (1999) konvergensi digital adalah : 

‘…the on going coming together of a number of technologies previously considered 

separate. There is a need to consider changes in management an regulation 

associated with this integration of telecommunications, information technology 

(using computer/internet) and broadcasting. The technology enabled, hybrid 

applications which are a product of proliferation of the combined technologies, 

appear to users through fixed or mobile access, offering voice, data, image 

pictures, online and interactive services simultaneously as multimedia services’.
9
 

Pemerintah Malaysia mendefinisikan konvergensi digital sebagai : 

‘the progressive integration of the value chains of the information and multimedia 

content industries telecomunication, post, broadcasting, print, multimedia, e-

commerce and data processing into single value chain based on the use of 

distributed digital technology’.
10

 

 Pricewaterhouse Coopers mengilustrasikan konvergensi digital sebagai : 

 ‘the integration of computers, telephones, recording and broadcast technologies in 

all digital environments enabling novel uses of data, entertainment and 

products/service for faster, more flexile communications’
11

 

 Lebih lanjut, European Union (1999) mendefinisikan konvergensi digital sebagai : 

 ‘the ability of different network platforms to carry essentially similar types of 

services and applications’.
12
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Selanjutnya, menurut Dr. Hendrawan (Dosen ITB), konvergensi bermakna bahwa: 

• layanan yang sama dapat ditawarkan melalui platform jaringan yang berbeda. 

• layanan yang berbeda dapat ditawarkan dalam satu jaringan (layanan 

multimedia/multi services network). 

Hal ini menunjukkan bahwa akan terjadi sinergi antara penyediaan jaringan ada jasa 

telekomunikasi, penyiaran, dan teknologi informasi dan prototype dari konvergensi digital 

tercermin dari jasa Internet. 

Dari uraian diatas dapat disimpulkan bahwa konvergensi digital merupakan integrasi jaringan 

dan layanan telekomunikasi, teknologi informasi, dan penyiaran (network and service 

convergence) yang utamanya dicetuskan oleh perkembangan teknologi. Lebih jauh, 

keberhasilan konvergensi digital untuk membawa dampak positif bagi masyarakat dan 

ekonomi tidak hanya ditentukan oleh perkembangan teknologi namun juga meliputi beberapa 

aspek seperti perkembangan pasar baik dari sisi layanan (supply) maupun perilaku konsumen 

(demand), perilaku para pelaku usaha, serta regulasi yang mengatur. Oleh karena itu 

pembahasan mengenai konvergensi digital perlu memuat aspek-aspek tersebut sebagaimana 

dapat diilustrasikan oleh diagram mind-mapping pada Gambar 2. 

Gambar 2.  Mind-mapping Konvergensi Digital 

 



3. Konvergensi Digital dan Efeknya ke Persaingan 

Dari sisi teknologi, digitalisasi informasi yang memungkinkan suara, gambar, dan data dapat 

direpresentasikan dalam format digital (binary) merupakan salah satu faktor penting 

penunjang konvergensi digital. Dengan format digital, informasi akan diperlakukan sama 

baik itu berisi data suara ataupun gambar sehingga dapat dilakukan pemrosesan secara 

digital. Menurut Mueller (1999), selain revolusi dalam teknologi pengolahan dan pengiriman 

data, konvergensi digital juga dipengaruhi oleh mengarahnya layanan pada suatu standar dan 

protokol komunikasi yang umum.
13

 Dalam kaitan ini, jaringan telekomunikasi dan penyiaran 

akan terintegrasi dengan teknologi berbasis Internet Protocol (IP). Hal ini berarti jaringan 

akan menjadi homogen (konvergen) dan dapat digunakan oleh layanan-layanan yang 

berbeda. Berkembangnya open architecture dalam sistem computer juga menjadi salah satu 

contoh dari terjadinya konvergensi standar yang mendukung konvergensi digital.  

Lebih jauh, OECD menyatakan bahwa jaringan masa depan yang konvergen akan 

mempunyai beberapa ciri sebagai berikut : 

• Semua berbasis IP atau packet-based network. 

• Aplikasi/layanan yang terpisah dari jaringan transport. 

• Jaringan yang terbuka. 

• Jaringan broadband yang integrated atau konvergen. 

• Jaringan yang obiquitous. 

• Network intelligence yang terdistribusi. 

Konsekuensi logis dari dari perkembangan teknologi dan konvergensi standar ini maka 

struktur layanan akan mengalami perubahan sebagaimana diilustrasikan pada Gambar 3. 

berikut. 
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Gambar 3, menjelaskan bahwa dalam kondisi sebelum konvergensi, struktur komunikasi dan 

penyiaran tradisional  menuntut pengoperasian secara terintegrasi dalam arah vertikal (mulai 

dari jaringan akses sampai dengan konten) dari tiap jenis layanan seperti televisi kabel, 

telepon tetap, internet, telekomunikasi selular dan penyiaran. Sedangkan dalam era 

konvergensi, layanan akan lebih terpilah-pilah (separated) menurut fungsinya. Dalam hal ini 

terdapat empat fungsi utama yaitu penyediaan jaringan akses, penyediaan jaringan backbone, 

penyediaan aplikasi atau aggregator layanan, dan penyediaan konten (berita, game, informasi 

dan lain-lain). Selain perubahan dalam struktur layanan, terjadi pula perubahan dalam 

teknologi perangkat yang menjadi interface ke pengguna dimana akan tercipta suatu 

perangkat terintegrasi (integrated devices) yang dapat berfungsi sebagai televisi, telepon, 

radio, dan computer. 

Implikasi dari semakin terpisah-pisahnya (separated) layanan menurut fungsinya adalah 

operator kemudian tidak lagi perlu menyediakan layanan yang terintegrasi secara vertikal 

dari mulai jaringan akses sampai konten/jasa namun akan lebih fokus pada penyediaan salah 

satu atau beberapa layanan baik berupa konten, aplikasi, jaringan transport, atau jaringan 

akses. Dengan kata lain, hal ini akan mengurangi entry barrier yang diciptakan dari biaya 

investasi yang tinggi sehingga menciptakan lebih terbukanya kesempatan bagi pemain baru 
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Gambar 3. Perubahan Struktur Layanan dalam Konvergensi 



untuk memasuki segmen layanan yang lebih sederhana sebagaimana ditunjukkan pada 

Gambar 4. Dengan kata lain, konvergensi akan mempengaruhi perubahan struktur pasar dari 

yang bersifat oligopolistik menjadi lebih kompetitif.  

Gambar 4 

Struktur Layanan Yang Lebih Bersaing dalam Era Konvergensi 

 

 

Namun demikian, tanpa dukungan faktor lain, kemajuan teknologi (technology push) sendiri 

tidak secara otomatis akan dapat mengubah struktur pasar. Mueller (1999) mengidentifikasi 

empat faktor yang mempengaruhi keberhasilan konvergensi digital dalam meningkatkan 

ukuran (size) dan scope suatu pasar, yaitu kemampuan multimedia (multimedia capability), 

struktur industri yang terspesialisasi secara horizontal, open entry, and pasar trans-nasional.
14

 

Hal ini menunjukkan bahwa pengaruh positif dari konvergensi digital terhadap persaingan 

bukan hanya dipengaruhi oleh faktor teknologi semata namun juga melibatkan faktor pasar 

(market pull) dan kebijakan. Dari sisi pasar, setidaknya terdapat dua faktor utama, yaitu :  

(i) Meningkatnya kebutuhan konsumen akan layanan multimedia (telekomunikasi, 

computing, dan informasi) yang lebih mobile, andal, aman dan dengan kualitas yang 

memadai. 

                                                           

14
 Idem Nomer 13. 

C
a

b
le

 T
V

 

Application 

Transport/ 

Access Network 

Contents 

F
ix

e
d

-s
e

rv
ic

e
 

M
o

b
il

e
 c

e
ll

u
la

r 

B
ro

a
d

ca
st

in
g

 

Sebelum Konvergensi  Era Konvergensi 

In
te

rn
e

t/
 

&
 V

A
S

 



(ii) Berkembangnya pelaku usaha yang mampu menghasilkan produk yang cukup 

terdiferensiasi guna memenuhi kebutuhan konsumen yang lebih spesifik. Selanjutnya 

dari sisi kebijakan, kebutuhan akan tersedianya payung hukum dan regulasi yang 

tepat yang mampu memfasilitasi supply (teknologi dan pelaku usaha) dan demand 

(konsumen) untuk mencapai titik equilibrium yang efisien juga tidak dapat 

diabaikan. 

Secara singkat, uraian diatas mengindikasikan bahwa konvergensi digital yang dimotori oleh 

kemajuan teknologi dapat memberikan kontribusi positif bagi persaingan jika mendapat 

respon yang positif dari pasar (penyedia jasa dan konsumen), serta difasilitasi oleh kebijakan 

dan regulasi yang juga konvergen atau tidak saling bertentangan antara satu sektor dengan 

lainnya. Dengan kata lain, uraian diatas menyiratkan bahwa walaupun teknologi dan pasar 

mendukung terciptanya konvergensi digital, tanpa adanya regulasi yang tepat (baik dalam 

bentuk hukum dan peraturan perundangan) kondisi tersebut tidak akan kondusif untuk 

terciptanya suatu pasar yang kompetitif. Salah satu hal yang dikhawatirkan adalah 

terbukanya celah bagi pelaku dominan yang ada untuk menguasai seluruh segmen pasar 

sehingga akan memberikan dampak yang kontra produktif bagi persaingan.  

Oleh karena itu, pencapaian yang akan diperoleh dari transformasi menuju konvergensi dapat 

positif yaitu berupa peningkatan persaingan sebagaimana diilustrasikan pada Gambar 4 atau 

sebaliknya menjadi negatif yaitu semakin menguatkan posisi pelaku usaha dominan yang 

sebelumnya bidang usahanya masih terbatas kemudian menjadi tidak terbatas pada era 

konvergensi sebagaimana diilustrasikan pada Gambar 5. 

 

 

 

 

 

 



Gambar 5.  Struktur Layanan Yang Semakin Terkonsentrasi dalam Era Konvergensi 

 

 

Semakin terkonsentrasinya pasar pada era konvergensi menjadi suatu hal yang perlu 

dicermati untuk menghindari efek negatif konvergensi bagi persaingan usaha. Adalah 

menjadi suatu hal yang wajar bahwa tiap pelaku usaha berupaya untuk memperkuat posisinya 

di pasar dengan tujuan memaksimumkan profitnya baik dalam jangka pendek maupun jangka 

panjang. Berkaitan dengan perilaku operator dalam era konvergensi dimana setiap operator 

baik lama (incumbent) maupun yang baru (new entrant) dapat berpartisipasi di segmen pasar 

manapun. Bauer (2005) mengidentifikasi beberapa strategi yang mungkin diterapkan oleh 

para operator tersebut di era konvergensi antara lain bundling, differensiasi produk, aliansi, 

merger, dan akuisisi.
15

 Selain itu sangat mungkin pula masalah interkoneksi terutama pada 

periode transisi menuju era konvergensi. Berikut adalah pembahasan singkat mengenai 

strategi-strategi yang terkait dengan kemungkinan perilaku anti kompetitif dari operator 

dominan dalam era konvergensi yaitu :  

• Menolak interkoneksi (refuse to inteconnect) 

Operator telekomunikasi (telco), incumbent dominan umumnya telah memiliki 

keunggulan komparatif dibanding pesaingnya terutama dari segi cakupan jaringan 

(network coverage) dan kapasitas. Sebelum era konvergensi, bisnis operator tersebut 

biasanya dibatasi hanya pada segmen-segmen tertentu (umumnya di segmen jaringan 

dan jasa dasar). Namun dalam era konvergensi, operator tersebut dapat memperluas 

                                                           

15
 Idem Nomer 1. 

C
a

b
le

 T
V

 

Application 

Transport/ 

Access Network 

Contents 

F
ix

e
d

-s
e

rv
ic

e
 

M
o

b
il

e
 c

e
ll

u
la

r 

B
ro

a
d

ca
st

in
g

 

Sebelum Konvergensi  Era Konvergensi 

In
te

rn
e

t/
 

&
 V

A
S

 



bisnisnya ke segmen-segmen pasar yang selama ini tidak dilayaninya (contohnya di 

segmen jasa nilai tambah). Walaupun pada segmen baru ini mereka bertindak sebagai 

new-entrant, namun dominasinya di segmen jaringan yang merupakan essential 

facility bagi segmen jasa nilai tambah akan memberikan insentif bagi operator 

incumbent tersebut untuk berperilaku exclusionary terhadap pesaingnya di pasar yang 

baru dimasuki. Salah satu bentuk perilaku exclusionary tersebut adalah menolak 

permintaan interkoneksi dari operator yang membutuhkan jaringannya dengan 

berbagai macam alasan (umumnya dengan alasan keterbatasan kapasitas atau masalah 

interoperabilitas). Strategi lain adalah dengan cara menaikkan tarif interkoneksi, atau 

dengan cara subsidi silang tersamar (cross-subsidy in disguise) 

• Bundling 

Bundling adalah hal yang lazim dalam bisnis dan perdagangan yang umumnya 

bertujuan untuk menawarkan opsi yang menarik bagi konsumen. Setidaknya terdapat 

dua jenis bundling yaitu :  

1. Pure bundling (suatu produk hanya dijual dalam satu paket dengan produk lain). 

2. Mixed-bundling (produk tersebut dapat dijual terpisah maupun dalam bentuk 

paket dengan produk lain).  

Strategi bundling dapat digunakan sebagai strategi untuk menghambat persaingan 

terutama apabila harga bundling ternyata jauh sangat murah dibanding total biaya 

elemen-elemen produk dalam bundling tersebut. Sebagaimana disebutkan diatas, 

bundling juga dapat digunakan sebagai cara untuk menyamarkan subsidi silang 

dimana salah satu produk dalam bundling dijual sangat murah dan produk lain dijual 

diatas biaya sehingga total harga bundling masih dibawah total biaya.  Efek dari 

kedua strategi bundling yang anti kompetitif tersebut adalah exclusionary bagi 

pesaingnya. Di dalam era konvergensi, exclusionary bundling ini sangat mungkin 

terjadi terutama oleh operator yang memiliki essential facility  atau yang mempunyai 

keunggulan komparatif di salah satu elemen dalam produk-produk yang dibundling 

tersebut. Untuk menghindari anticompetitive bundling yang didalamnya terdapat 

essential facility umumnya dipersyaratkan adanya accounting separation (pemisah 

bukuan). Hal ini bertujuan untuk dapat mengidentifikasi penetapan harga yang 



diterapkan pada produk esensial tersebut sehingga dapat mencegah subsidi silang 

maupun penetapan harga bundling yang predatory.  

• Aliansi, kemitraan, merger dan akuisisi 

Kerjasama (baik dalam bentuk aliansi, kemitraan, konsolidasi, joint venture, merger, 

dan akuisisi) antar operator adalah hal yang sangat mungkin terjadi dalam era 

konvergensi mengingat untuk memberikan layanan yang lengkap bagi konsumen, 

operator yang selama ini memfokuskan pada salah satu segmen jasa akan 

membutuhkan sinergi dengan operator lain yang mempunyai kompetensi di segmen 

yang berbeda (konvergensi komplemen / vertikal). Strategi konvergensi vertikal ini 

dapat saja mengurangi tingkat persaingan dari produk-produk yang berkomplemen 

(berkurangnya variasi produk).  

Selain itu, tidak tertutup pula kemungkinan bahwa kerjasama tersebut dilaksanakan 

oleh operator-operator dengan layanan sejenis (konvergensi substitusi / horizontal) 

baik dengan alasan memperluas cakupan , interoperabilitas, maupun kapasitas atau 

dengan tujuan anti kompetisi. Strategi horisontal ini di salah satu sisi dapat 

mengurangi intensitas persaingan karena akan meningkatkan konsentrasi pelaku 

usaha dari salah satu segmen namun dapat pula bernilai positif dari sudut pandang 

konsumen dimana dengan berlangganan hanya pada satu operator konsumen akan 

memiliki beragam opsi layanan. 

4. Prinsip - prinsip Persaingan di Dalam Era Konvergensi 

Secara umum terdapat 2 model regulasi yaitu regulasi ex-ante dan ex-post. Regulasi ex-ante 

ini umumnya diterapkan pada sektor yang relatif kurang kompetitif dimana satu atau sedikit 

pelaku usaha dominan yang memiliki kekuatan pasar yang mempunyai potensi 

menyalahgunakan posisi dominan tersebut. Dalam menerapkan jenis regulasi ini regulator 

membutuhkan informasi / data yang cukup dalam dan menyeluruh (heavy handed regulation) 

sedangkan umumnya regulator tidak memiliki data yang memadai sehingga umumnya sering 

sangat tergantung oleh konsultan dalam melakukan analisa dan rekomendasi. Oleh 

karenanya, regulasi ex-ante ini mempunyai resiko regulatory captured yang cukup tinggi 

terutama jika pelaku usaha dominan berhasil memanfaatkan pengaruhnya di lingkungan 

birokrasi regulator dan terhadap konsultan dimaksud. 



Selanjutnya, regulasi ex-post dikenal sebagai regulasi yang bersifat pencegahan (preventif) 

dalam suatu sektor tertentu dan dilakukan oleh regulator yang memang ditujukan untuk 

sektor tersebut (sector specific regulator). Selain itu,  regulasi ex-post juga dikenal sebagai 

regulasi yang bersifat reaktif dan bersifat umum terhadap semua sektor. Oleh karenanya 

pengendalian / pengawasannya umumnya dilakukan oleh otoritas persaingan usaha 

(competition authority). Regulasi ex-post ini biasanya diterapkan pada industri atau pasar 

yang relatif sudah kompetitif. Walaupun jenis pengaturan ini juga membutuhkan informasi / 

data yang cukup mendalam, regulasi sering dianggap sebagai regulasi yang light handed 

karena karena informasi tersebut masih mungkin diperoleh dari para pelaku usaha terkait, 

pesaing, para ahli dan sebagainya.  

Umumnya sektor-sektor yang ber-konvergen mempunyai penekanan regulasi yang berbeda. 

Sektor Telekomunikasi dan Penyiaran sebelum era konvergensi dapat dikatakan umumnya 

lebih cenderung diatur oleh regulasi yang bersifat ex-ante dimana sector specific regulator 

mempunyai kewenangan yang cukup besar dalam mengatur persaingan seperti dalam hal 

tarif retail dan interkoneksi.  Sedangkan sektor teknologi informasi dan konten (industri 

kreatif) yang memang sudah cukup kompetitif, umumnya tidak terlalu ketat regulasi 

persaingannya dan jika timbul permasalahan persaingan akan ditangani oleh otoritas 

persaingan (ex-post regulator). 

Konvergensi digital yang akan mengintegrasikan sektor telekomunikasi, penyiaran, dan 

teknologi informasi yang awalnya mempunyai penekanan yang berbeda tentunya akan 

semakin membuat proses reformasi regulasi di sektor-sektor yang terintegrasi tersebut tidak 

serta merta berjalan mulus. Terkait regulasi konvergensi digital, di Eropa berkembang dua 

topik diskusi yaitu :  

(i) Perlunya penggabungan badan regulasi yang mengatur sektor-sektor yang berkonvergen 

tersebut. 

(ii) Adanya kecenderungan untuk lebih mengandalkan otoritas dan kebijakan persaingan 

dalam mengendalikan persaingan usaha.
16
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Hal ini menunjukkan bahwa otoritas persaingan akan mempunyai peran yang cukup 

signifikan dalam mengendalikan persaingan usaha di era konvergensi sedangkan sector 

specific regulator akan memfokus diri pada hal-hal / regulasi yang bersifat teknis dan 

berdampak pada sosial budaya masyarakat. 

Analisa persaingan usaha di era konvergensi juga akan menghadapi beberapa kendala 

sebagaimana yang diungkapkan oleh Dippon & Tardiff dari NERA antara lain : 

(i) Semakin sulitnya mendefinisikan pasar (market definition) karena semakin banyak 

produk yang menjadi substitusi dekat (close substitute). 

(ii) Pendekatan market structure (CR4 dan HHI)  sebagai proxy bagi market power bisa 

menjadi tidak relevan lagi dan mungkin akan lebih cocok dengan menerapkan 

pengukuran kemampuan menaikkan harga tanpa mengalami kerugian (contohnya: price 

elasticity of demand atau SSNIP).  

Oleh karena itu, dalam era konvergensi perlu dilakukan kajian dan pengembangan untuk 

melakukan analisa persaingan yang disesuaikan dengan sektor-sektor yang berintegrasi. 

Di Jepang, proses reformasi regulasi dalam menyongsong era konvergensi digital dilakukan 

bertahap dengan menghilangkan regulasi-regulasi yang bersifat memberikan hak eksklusif 

bagi operator tertentu. Berkaitan dengan itu, pada tanggal 5 Maret 2010 telah dikeluarkan 

keputusan kabinet Jepang untuk mengubah sistem hukum telekomunikasi dan broadcast 

sehingga lebih dapat mengakomodasi kebutuhan pada era konvergensi digital. Prinsip-prinsip 

untuk menjamin persaingan usaha yang sehat dalam undang-undang tersebut antara lain 

meliputi upaya: 

a. Mengurangi hambatan masuk ke dalam tiap lapisan horisontal yang ada terutama 

pada lapisan network / penyediaan jaringan. 

b. Menghukum setiap hambatan masuk yang ditimbulkan oleh perilaku tidak fair dari 

operator dominan. 

c. Memonitor dan mengawasi pelaku usaha dominan (NTT dan NHK)  

d. Mencegah pelaku usaha dominan di salah satu lapisan dalam memperluas 

dominasinya ke dalam lapisan lain (misalnya ada semacam konvensi untuk tidak 

memberikan izin bagi NTT untuk berbisnis platform dan content). 



Lebih jauh, sebagaimana diuraikan dalam bagian sebelumnya, konvergensi digital dapat 

memberikan efek positif maupun negatif terhadap tingkat persaingan. Salah satu cara untuk 

mengawal agar persaingan tidak dikorbankan dalam era konvergensi maka beberapa prinsip 

persaingan perlu secara tegas dicantumkan dalam regulasi / kebijakan yang mengaturnya. 

Prinsip-prinsip dasar persaingan tersebut adalah: 

a. Keterbukaan (openness) 

b. Keadilan (fairness) 

c. Transparansi (tranparency) 

d. Non-diskriminasi (non-discrimination) 

5. Analisa Rancangan Undang-Undang Konvergensi Telematika 

Analisa aspek persaingan usaha terhadap RUU Konvergensi Telematika ini didasarkan pada 

draft R-2 yang dipublikasi pada situs resmi Direktorat Jenderal Postel pada bulan Oktober 

2010. Berdasarkan draft dimaksud maka dapat dilakukan penilaian terhadap beberapa pasal 

yang terkait dengan persaingan usaha yang antara lain meliputi ketentuan umum, 

penyelenggaraan, perizinan, ketentuan teknis, dan ketentuan ekonomi. 

5.1. Ketentuan Umum 

Dalam ketentuan umum Pasal 1 butir 1 dan 2 disebutkan bahwa: 

“1) Konvergensi Telematika adalah perpaduan teknologi dan rantai nilai (value 

chain) dari penyediaan dan pelayanan telematika. 

 2) Telematika adalah telekomunikasi dan teknologi informasi.” 

 

Pasal 1 butir 1 dan 2 diatas secara jelas dan  tegas menyatakan bahwa konvergensi yang 

dimaksud dalam RUU Konvergensi Telematika adalah konvergensi dari hanya dua sektor 

yaitu telekomunikasi dan telematika. Hal ini tentu menimbulkan pertanyaan mengingat 

makna konvergensi itu sendiri secara luas dipahami sebagai integrasi setidaknya sektor 

telekomunikasi, teknologi informasi, dan penyiaran. Memang dapat dimaklumi bahwa 

sebagain pemangku kepentingan di sektor penyiaran keberatan dengan dimasukkannya 

penyiaran dalam sektor-sektor yang berkonvergen karena dikhawatirkan akan 

mengancam kelangsungan bisnis mereka. Hal ini setidaknya tercermin dalam diskusi 

dengan beberapa pemangku kepentingan di sektor penyiaran tersebut.  



Namun demikian, penyempitan makna konvergensi yang hanya mencakup dua sektor 

akan mempunyai implikasi yang kurang baik bagi perkembangan sektor-sektor tersebut 

baik dari sisi pembangunan, inovasi teknologi dan layanan, maupun dari sisi persaingan 

usaha. Pembatasan makna konvergensi tersebut dikhawatirkan tidak akan memberikan 

output yang optimal bagi perkembangan pasar telekomunikasi, teknologi informasi dan 

penyiaran yang pada akhirnya akan merugikan konsumen dan perekonomian nasional. 

5.2. Penyelenggaraan 

Di dalam pasal 8 ayat 1 dan 2 disebutkan bahwa penyelenggara telematika yang bersifat 

komersial meliputi:  

“ a)Penyelenggaraan Fasilitas Jaringan Telematika; 

         b)Penyelenggaraan Layanan Jaringan Telematika; dan 

      c)Penyelenggaraan Layanan Aplikasi Telematika.” 

 

Dari pasal ini jelas terlihat bahwa penyelenggaraan yang diatur dalam RUU Konvergensi 

Telematika ini mirip dengan cakupan penyelenggaraan pada UU Nomor 36 Tahun 1999 

tentang telekomunikasi dengan penambahan pada layanan aplikasi telematika. Hal ini 

mengisyaratkan bahwa  konten dan beberapa produk industri kreatif tidak termasuk di 

dalamnya. Ini adalah konsekuensi logis dari pembatasan definisi konvergensi yang hanya 

mencakup telekomunikasi dan teknologi informasi. 

 

Pasal 9 menjelaskan pihak-pihak yang dapat menjadi penyelenggara ketiga jenis 

penyelenggaraan telematika diatas sebagai berikut:  

”1.Penyelenggaraan Fasilitas Jaringan Telematika dan Penyelenggaraan Layanan 

Jaringan Telematika  dilakukan oleh badan hukum Indonesia yang bidang 

usahanya mencakup penyelenggaraan telematika sesuai ketentuan peraturan 

perundang-undangan. 

          2.Penyelenggaraan Layanan Aplikasi Telematika dapat dilakukan oleh 

perseorangan atau badan hukum Indonesia yang bidang usahanya mencakup 

penyelenggaraan telematika sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.” 

 

Pasal tersebut menjelaskan bahwa ketiga layanan telematika dapat diselenggarakan oleh 

badan hukum yang memenuhi syarat dan ketentuan yang berlaku dan malahan untuk 

penyelenggaraan aplikasi telematika dapat dilakukan oleh individu. Di satu sisi hal ini 

mencerminkan keterbukaan pasar dimaka setiap badan usaha atau perorangan yang 



memenuhi syarat dapat berpartisipasi dalam telematika. Namun disisi lain dapat menjadi 

penghambat pemain baru masuk jika ketentuan perundang-undangan yang terkait dengan 

pemberian izin tersebut bersifat antikompetitif. 

 

5.3. Perizinan 

Pasal 13 draft RUU Konvergensi Telematika menyatakan bahwa izin penyelenggaraan 

diberikan oleh Menteri dengan memperhatikan : 

 “a.   tata cara yang yang sederhana; 

b. proses yang transparan, adil, dan tidak diskriminatif; dan 

c. penyelesaian dalam waktu yang singkat.” 

Pasal ini nampaknya cukup mendukung jiwa persaingan  usaha dengan mencantumkan 

prinsip transparan, adil, dan tidak diskriminatif. Lebih lanjut hendaknya peraturan 

perundang-undangan pendukung pasal ini hendaknya juga mempunyai jiwa yang sama. 

Pasal 14 merupakan pasal yang mensyaratkan adanya accounting separation bagi 

operator yang menyediakan beberapa layanan. Bunyi pasal tersebut adalah : 

“Penyelenggara telematika yang menyelenggarakan lebih dari satu jenis 

penyelenggaraan telematika wajib melakukan pemisahan sistem pembukuan secara 

jelas dan tegas terhadap setiap jenis penyelenggaraan telematika.” 

Ketentuan mengenai accounting separation dapat dianggap sebagai sejalan dengan 

prinsip persaingan usaha karena dapat mencegah perilaku antikompetitif pelaku usaha 

yang beroperasi secara terintegrasi vertikal (upstream dan downstream services) seperti 

cross-subsidy, internal transfer pricing, dan diskriminasi. Pada UU Nomor 36 Tahun 

1999 tentang telekomunikasi ketentuan semacam ini sebenarnya juga telah dicantumkan, 

namun dalam pelaksanaannya tidak pernah efektif. Oleh karena itu, untuk menjamin 

persaingan usaha yang sehat hendaknya ketentuan semacam ini dapat menjadi perhatian 

regulator. 

5.4. Ketentuan Teknis 

Merujuk pada Pasal 15, ketentuan teknis meliputi hal-hal yang terkait dengan 

penggunaan spektrum frekuensi radio, orbit satelit, nomor; dan alat dan/atau perangkat 

telematika. Dari keempat hal-hal teknis tersebut, tiga diantaranya (frekuensi, orbit satelit, 



dan nomor) merupakan sumber daya terbatas yang pemberian alokasinya hendaknya 

dilakukan dengan prinsip-prinsip terbuka, transparan, dan tidak diskriminatif.  

Jika melihat pada Pasal 16 ayat 3 mengenai pengalokasian spektrum frekuensi, prinsip-

prinsip tersebut belum tercantum. Hal ini berbeda dengan Pasal 24 ayat 5 tentang 

pemberian alokasi nomor yang menyatakan bahwa : 

 ”Pemberian alokasi nomor dilakukan secara terbuka, transparan dan tidak 

diskriminatif”.  

Ini menunjukkan bahwa pasal yang terkait dengan pengalokasian nomor telah 

mengakomodasi prinsip-prinsip persaingan usaha. Sebenarnya prinsip persaingan tersebut 

juga tidak terlihat pada Pasal 23 mengenai alokasi orbit satelit. Namun hal ini dapat 

dimengerti karena alokasi orbit satelit sebenarnya diatur oleh peraturan perundang-

undangan internasional. 

5.5. Ketentuan Ekonomi 

Pasal 27 dan Pasal 28 mengatur masalah tarif dimana tarif ditetapkan berdasarkan 

formula yang tetapkan oleh pemerintah berdasarkan prinsip adil dan non-diskriminatif, 

berbasis biaya, dan tidak mengandung subsidi silang. Selain itu juga disyaratkan 

kewajiban untuk mempublikasikan tarif secara transparan dan mudah diakses oleh 

pengguna. 

Pada dasarnya ketentuan-ketentuan mengenai tarif ini sebenarnya dapat dianggap cukup 

mempunyai jiwa persaingan usaha terutama terkait dengan prinsip berbasis biaya, dan 

tidak mengandung subsidi silang. Namun demikian, penentuan formula tarif oleh 

pemerintah dan kewajiban mempublikasikan tarif yang sebenarnya mempunyai tujuan 

yang baik untuk melindungi kepentingan konsumen, pada kondisi tertentu dapat 

digunakan sebagai focal-point bagi operator yang saling bersaing untuk menetapkan 

tingkat harga yang memaksimumkan join profit (tingkat harga kolusif). Oleh karena itu, 

dalam implementasinya, perilaku penetapan harga oleh para operator yang bersaing perlu 

terus dimonitor. 



Selanjutnya, Pasal 29 mengatur larangan melakukan kegiatan yang dapat mengakibatkan 

terjadinya praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat sebagaimana diatur 

menurut ketentuan perundang-undangan yang berlaku (UU tentang Larangan Praktek 

Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat dan regulasi turunannya) dengan 

memperhatikan karakter spesifik industri telematika. Pasal ini sebenarnya menegaskan 

kembali bahwa segala masalah persaingan usaha dalam era konvergensi  harus merujuk 

pada UU Nomor 5 Tahun 1999 dan segala turunannya namun dengan mempersyaratkan 

pertimbangan khusus pada kekhasan industri telematika.  

Hal ini sebenarnya dapat dipahami mengingat industri telematika mempunyai 

karakteristik yang berbeda dibanding industri lain seperti dalam hal tingkat modal yang 

dibutuhkan, skala ekonomis (economies of scale), dan skop ekonomis (economies of 

scope) yang menyebabkan besaran biaya marginal / incremental menjadi tidak mudah 

untuk dikalkulasi. Selain itu, layanan-layanan dalam industri telematika di era 

konvergensi juga akan semakin saling bersubstitusi secara dekat sehingga semakin sulit 

menentukan relevant market dari suatu layanan. Namun demikian, persyaratan untuk 

memperhatikan karakter spesifik industri telematika hendaknya memang ditujukan murni 

untuk menghasilkan kesimpulan analisis yang dapat dipertanggungjawabkan bukan 

dengan tujuan untuk membatasi ruang gerak KPPU selaku penegak amanat UU Nomor 5 

Tahun 1999. 

Pasal 30 yang juga terkait dengan persaingan usaha mengatur masalah merger dan 

akuisisi. Ayat-ayat dalam pasal tersebut adalah sebagai berikut: 

“(1)Setiap penyelenggara telematika dapat melakukan penggabungan, peleburan 

atau pengambilalihan usaha dengan penyelenggara telematika lainnya. 

  (2)Penggabungan, peleburan atau pengambilalihan usaha sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1) wajib mendapat persetujuan terlebih dahulu dari Menteri.  

        (3)Penggabungan, peleburan atau pengambilalihan usaha sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1) wajib memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan. 

       (4)Ketentuan lebih lanjut mengenai penggabungan, peleburan atau pengambilalihan 

usaha dalam penyelenggaraan telematika diatur dengan Peraturan Pemerintah.”  

Pasal 30 ayat (1), (2), dan ayat (3) masih terlihat wajar dan normatif. Akan tetapi, ayat (4) 

dianggap kurang tepat mengingat saat ini telah terdapat Peraturan Pemerintah Nomor 57 

Tahun 2010 tentang Penggabungan atau Peleburan Badan Usaha dan Pengambilalihan 



Saham Perusahaan Yang Dapat Mengakibatkan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha 

Tidak Sehat yang merupakan petunjuk dalam melaksanakan Pasar 28 dan Pasal 29 UU 

No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak 

Sehat. Agar tidak terjadi redundancy dan inconsistency dari peraturan perundang-

undangan yang ada maka keberadaan dari Pasal 30 ayat 4 ini dapat dipertimbangkan 

kembali atau setidaknya perlu diharmonisasi dengan peraturan perundangan yang telah 

ada. 

Pasal 31 mengatur masalah interkoneksi meliputi hak dan kewajiban berinterkoneksi, 

jaminan interoperabilitas, prinsip-prinsip yang digunakan apa saja ke apa saja (any-to-

any), transparan, non-diskriminasi, persaingan usaha yang sehat; dan kerja sama yang 

saling menguntungkan), kewajiban publikasi daftar penawaran interkoneksi, dan tarif 

interkoneksi yang berdasarkan biaya. Secara umum, pengaturan mengenai interkoneksi 

ini setidaknya telah mengakomodasi prinsip-prinsip dasar persaingan usaha. 

Pasal 32 mengatur pemanfaatan infrastruktur bersama yang meliputi kewajiban bagi 

operator untuk menyediakan fasilitas jaringan miliknya untuk dipakai-bersama dengan 

penyelenggara telematika lainnya, prinsip-prinsip digunakan (terbuka, transparan dan 

non-diskriminasi, pemanfaatan sumber daya secara efisien, keserasian sistem serta alat 

dan/atau perangkat telematika, peningkatan mutu pelayanan, persaingan usaha yang 

sehat; dan kerjasama yang saling menguntungkan), kewajiban memberikan persyaratan 

dan penawaran pemakaian bersama fasilitas jaringan secara terbuka dan dapat diakses 

oleh semua pihak, dan ketentuan pentarifan yang berbasis biaya. Ketentuan pemanfaatan 

infrastruktur bersama ini merupakan suatu terobosan baru dalam regulasi telematika di 

Indonesia.  

Unbundling local loop, mobile virtual network operation, dan penggunaan tower bersama 

merupakan beberapa bentuk pemanfaatan infrastruktur bersama. Kesemua bentuk 

pemanfaatan infrastruktur bersama tersebut pada umumnya memang ditujukan untuk 

meningkatkan persaingan dan efisiensi ekonomi. 

6. Kesimpulan dan Saran 

Dari uraian pada bab-bab sebelumnya dapat diambil beberapa kesimpulan sebagai berikut:  



a. Konvergensi digital yang dipahami secara luas adalah konvergensi atau terintegrasinya 

sektor-sektor telekomunikasi, teknologi informasi, dan penyiaran. 

b. Konvergensi dapat memberikan efek positif bagi persaingan usaha dimana pasar semakin 

terbuka sehingga peluang usaha bagi operator baru untuk berkiprah di beberapa segmen 

pasar pada sektor-sektor yang berkonvergen juga semakin besar. 

c. Konvergensi juga memberi peluang bagi pelaku usaha incumbent yang telah mempunyai 

keunggulan komparatif akibat dominasinya pada era sebelumnya untuk memasuki 

segmen-segmen pasar baru dan berhadapan langsung dengan operator baru atau operator-

operator yang tergantung pada essential facility yang dimiliki incumbent. 

d. Oleh karenanya, jika tidak diatur/dikendalikan dengan regulasi yang tepat, konvergensi 

akan memberikan peluang bagi operator incumbent untuk memanfaatkan keunggulannya 

(market power) dalam meredam potensi persaingan usaha sehingga akan mengurangi atau 

bahkan mengeliminasi efek positif dari konvergensi bagi persaingan usaha. 

e. Pasar telekomunikasi, teknologi informasi, dan penyiaran di Indonesia dapat dikatakan 

sudah menuju arah yang lebih kompetitif.  

f. Namun demikian, peraturan perundang-undangan yang mengatur telekomunikasi, 

teknologi informasi, dan penyiaran masih bersifat parsial sehingga kurang kondusif 

dalam mencapai tingkat persaingan usaha yang optimal. 

g. Draft RUU Konverensi Telematika mengenai konvergensi yang dibuat oleh instansi 

terkait terlihat membatasi makna konvergensi hanya sebatas integrasi telekomunikasi dan 

informasi (telematika) dan menempatkan sektor penyiaran diluar cakupan rancangan 

undang-undang tersebut. 

h. Sebagian besar pasal-pasal di dalam draft RUU Konvergensi Telematika sudah terlihat 

mengakomodasi prinsip-prinsip persaingan seperti pada pasal mengenai 

penyelenggaraan, perizinan, pemberian alokasi nomor, tarif, interkoneksi, dan 

pemanfaatan infrastruktur bersama. 

i. Pasal mengenai pemberian alokasi frekuensi belum mencantumkan prinsip prinsip 

terbuka, adil, transparan, dan non-diskriminatif. 

j. Pada pasal mengenai persaingan usaha terdapat prinsip melarang praktek persaingan 

usaha tidak sehat sesuai dengan ketentuan yang berlaku dengan memperhatikan karakter 

spesifik industri telematika. Mengingat industri telematika agak berbeda dengan industri 



lain pada umumnya, prinsip ini dapat dianggap wajar asalkan tidak digunakan untuk 

membatasi ruang gerak KPPU selaku penegak amanat UU Nomor 5 Tahun 1999 tentang 

Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. 

k. Pada pasal mengenai penggabungan, peleburan atau pengambilalihan usaha terdapat ayat 

yang mensyaratkan dibutuhkannya Peraturan Pemerintah untuk mengatur hal-hal yang 

lebih teknis. Terkait dengan hal ini sebenarnya telah ada Peraturan Pemerintah No 57 

Tahun 2010 tentang Penggabungan atau Peleburan Badan Usaha dan Pengambilalihan 

Saham Perusahaan Yang Dapat Mengakibatkan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha 

Tidak Sehat yang merupakan petunjuk dalam melaksanakan Pasar 28 dan Pasal 29 UU 

No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak 

Sehat. 

Atas dasar pemikiran yang telah didiskusikan dalam bagian-bagian sebelumnya maka terkait 

draft RUU Konvergensi Telematika dapat diberikan saran pertimbangan sebagai berikut: 

1. Perkembangan teknologi memungkinkan terintegrasinya layanan komunikasi 

suara, data, gambar, dan video menjadi suatu layanan multimedia. Dalam hal ini, 

suatu jaringan akan dapat menyediakan berbagai macam layanan baik 

telekomunikasi, penyiaran maupun informatika. Akibatnya, nilai tambah dari 

integrasi ketiga sektor ini akan memberikan dampak yang cukup besar bagi 

perubahan struktur pasar yang mengarah pada peningkatan intensitas persaingan. 

Potensi ini nampaknya tidak diakomodasi di dalam RUU Konvergensi Telematika 

yang hanya melihat konvergensi sebagai integrasi sektor telekomunikasi dan 

informatika tanpa penyiaran. Tidak dimasukkannya sektor penyiaran di dalam 

RUU atau dipisahkan dalam regulasi khusus penyiaran tersebut dikhawatirkan 

akan menyebabkan penyempitan makna konvergensi digital yang berujung pada 

hambatan bagi mekanisme persaingan sehat untuk peningkatan nilai tambah bagi 

konsumen dan bagi perekonomian nasional. Oleh karena itu, KPPU berpendapat 

bahwa judul dan isi draft RUU Kovergensi Telematika harus tetap mencakup 

sektor penyiaran guna kemaslahatan masyarakat banyak yang lebih baik.  

2. Sebagaimana telah dimaklumi bahwa nomor dan frekuensi merupakan salah satu 

sumber daya yang terbatas. Oleh karena itu, agar diperoleh hasil yang optimal, 

pengalokasian nomor dan frekuensi bagi suatu operator harus dilakukan 



berdasarkan prinsip competition for the market yakni melalui proses 

tender/seleksi yang dapat dipertanggungjawabkan. Hal ini bertujuan untuk 

menjamin agar operator yang terpilih adalah operator yang secara teknis dan 

ekonomis memiliki kemampuan yang paling unggul sehingga dapat melakukan 

investasi yang paling efisien dan dapat menawarkan tarif yang paling kompetitif 

bagi pelanggan. Selain itu perlu juga diatur agar nomor dan frekuensi tidak hanya 

dikuasai oleh perusahaan tertentu saja yang dapat menciptakan posisi dominan 

pada penguasaan nomor dan frekuensi. Oleh karena itu KPPU mengusulkan agar 

dalam pasal yang terkait dengan pemberian alokasi nomor dan frekuensi 

hendaknya perlu mencantumkan prinsip terbuka, adil, transparan, dan non-

diskriminatif. 

3. Di dalam industri jaringan (network industry) seperti telekomunikasi dan 

penyiaran, interkoneksi memainkan peran yang sangat penting untuk 

meningkatkan persaingan. Sebagai contoh dalam kondisi yang asimetris dimana 

terdapat operator yang tidak terintegrasi namun membutuhkan akses terhadap 

fasilitas dari operator yang terintegrasi, operator ini berpotensi mengalami 

dampak penyalahgunaan posisi dominan berupa penolakan interkoneksi (refuse to 

interconnect), subsidi silang, price squeeze dan lain sebagainya. Oleh karena itu, 

KPPU menyarankan bahwa untuk menjamin keterbukaan, keadilan, transparansi, 

dan non-diskriminasi, pengaturan mengenai pemisahan pembukuan (accounting 

separation) pada operator yang terintegrasi perlu diterapkan secara efektif. 

Selanjutnya, prinsip keterbukaan, keadilan, transparansi, dan non-diskriminasi ini 

masih tetap relevan untuk dipertimbangkan juga dalam kondisi simetris dimana 

para operator yang bersaing saling membutuhkan akses ke jaringan. 

4. Merger, akuisisi, aliansi strategis, dan partnership adalah beberapa strategi pelaku 

usaha yang akan banyak ditemukan dalam era konvergensi digital. Pengaturan 

mengenai perilaku ini sebenarnya sudah disinggung dalam draft RUU Konverensi 

Telematika. Namun demikian, ketentuan mengenai perilaku strategis tersebut 

khususnya mengenai penggabungan, peleburan, dan  pengambilalihan pada 

dasarnya telah diatur dalam Pasal 28 dan Pasal 29 Undang-undang Nomor 5 

Tahun 1999 dan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2010 tentang 



Penggabungan atau Peleburan Badan Usaha dan Pengambilan Saham Perusahaan 

yang dapat mengakibatkan terjadinya Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha 

Tidak Sehat. Oleh karena itu, KPPU menyarankan agar draft  RUU Konvergensi 

Telematika ini hendaknya dapat diharmonisasikan dengan peraturan perundang-

undangan dimaksud untuk menghindari duplikasi dan ketidakserasian/ 

inkonsistensi. 



www.kppu.go.id

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA
REPUBLIK INDONESIA

Manado

+62 431 845 559

+62 431 845 559

kpd_manado@kppu.go.id

Gedung Gubernur Sulawesi Utara

Jl. Tujuh Belas Agustus No. 69

Manado -  Sulawesi Utara


	Page 1
	Page 2

